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اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﻖ» ...اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«!
ّ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺸﻌﻠﺔ وﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪم وﺿﻊ إﻋﻼن ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

• اﻟﻘﺮار ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت دواﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«
ﻧﺠﺢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ "اﻟــﺪﻳـﻨــﻲ" ﻓﻲ
إﻟﺰام وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ
ً
ﺑــﺈﺻــﺪار ﻗ ــﺮار إداري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ورؤﺳﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪم إﻗﺎﻣﺔ أي إﻋﻼن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳ ــﻼﻣ ـﻴ ــﺔ ،أو اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟ ـﻌ ــﺎم واﻵداب
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،أو ﻣــﺎ ﻳﻤﺲ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
وﻓ ــﻖ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـ ـ ــﻮزاري رﻗ ــﻢ ١٧٢
ﻟﺴﻨﺔ .٢٠٠٦

SMS
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وأﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺮار؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ إدارات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ إﻟﻰ إدارات إﻓﺘﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ.
وﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار ﻟـﻴـﻀــﻊ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت
اﻹﻋـ ــﻼﻧـ ــﺎت ﻓ ــﻲ دواﻣـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺤ ـﺼ ــﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت "اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ،وﻣــﻦ اﻟــﺬي ﻳﻘﺮر
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت

ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 ٣٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
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»اﻟﻔﺘﻮى« :اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻧﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري
●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

أﻛــﺪت إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أن
ﺳ ــﺆال اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻋﻦ
أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺮارات ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﺟ ـ ـ ــﺎء ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺬﻛ ـ ــﺮة أﻋ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ
ً
»اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﻮى« ،ردا ﻋـﻠــﻰ ﺳـ ــﺆال اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ــﺪﻻل ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ
اﻟـ ــﻮزراء أﻧــﺲ اﻟـﺼــﺎﻟــﺢ ،ﺑـﺸــﺄن ﺷﻐﻞ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﻟــﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
أداء اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ً
وأﻛـ ــﺪت اﻹدارة أﻳ ـﻀــﺎ أن ﺳــﺆال

اﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ ﻋـ ـ ــﻦ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء ات اﻟ ـﺘ ــﻲ
اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزارات
ﺣ ـﻴ ــﺎل ﻣ ــﺎ ورد ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮ دﻳـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس 2016
ﻣــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗــﻮﺻـﻴــﺎت ،ﻳـﺨــﺮج ﻋﻦ
اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺮرة ﻟـﻠــﻮزﻳــﺮ،
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ـﺘ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌ ــﺎت
واﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء أو اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑـﻬــﺎ ،أو اﻟﺘﻲ
ﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺮف ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ أو ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء» ،ﻟــﺬﻟــﻚ ﻧ ــﺮى اﻻﻋ ـﺘ ــﺬار ﻋﻦ
ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
اﻟ ـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮر وﻣ ـ ـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮت ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ،إن ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻳﻨﺎﻓﻲ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ووﺟ ــﻪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟ ـﻘــﺮار ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻣــﻦ اﻟ ـ ــﻮزارات واﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ واﻹدارﻳ ـ ــﺔ اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ اﻟـﻤـﻘــﺮرة
ً
ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺣـ ـﻴ ــﺎل ﺗ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت واﻟ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت،
ً
إذا وﺿـﻌــﺖ إﻋــﻼﻧــﺎت ﻣـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ ،ﻣـﺸــﺪدا
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒ ــﻪ ،رأى اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ د .ﻣﺤﻤﺪ

»ﺑﻴﺘﻚ« ٪١.٢ :ﻧﻤﻮ
اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ٤٤
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 08

اﻟﺤﻮﻳﻠﺔ أن اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻋﻼﻧﺎت
ً
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺧـ ــﺪﺷـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﺟﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار
اﻹداري "اﻟـﺤــﺎﺳــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺗـﺴــﻮل ﻟﻬﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
واﻵداب اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وإﺛ ــﺎرة اﻟﻔﺘﻦ ﺑﺈﺷﻐﺎل
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺎرع اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ﻷﺟ ـ ــﻞ ﻣـﺼــﺎﻟـﺤـﻬــﻢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺂرب أﺧﺮى".

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻻﻧﺨﻔﺎض دون
ً
 ٥٨دوﻻرا
١٠

إﻳﺮان :ﻗﻀﻴﺔ »ﻓﺴﺎد اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ« ﺗﻘﺘﺮب
ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ أﺧﻴﻪ
»ﻏﺮاﻳﺲ  «١ﺗﻐﺎدر ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﻬﺮان ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ
●

ﻃﻬﺮان -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ ﻣـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺪر ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر
اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
ﻋ ـ ـ ــﻦ اﻗـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ــﺮاب اﻻﺗـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
ﻗـﻀـﻴــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ
»أزﻣ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺴ ــﻼﻃ ـﻴ ــﻦ« ﻣـ ــﻦ إﺳ ـﺤ ــﺎق
ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ.
ووﻓــﻖ اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓــﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ ــﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت
ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي،

ﺑ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎد ،ﺑ ـﻌ ـﻀ ـﻬــﻢ أﺟ ـﺒــﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻪ
وﺑﺄﺧﻴﻪ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،إﻟﻰ
ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﻓــﺮﻳــﺪون اﻷخ ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ.
وﻧﻔﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ
أﺟﺒﺮت اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت،
ً
ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﻴـ ــﺮا إﻟـ ـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـﻨـﻬــﻢ
ﺗﺴﻠﻤﻮا »دوﻻر ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي« ،وﻫﻮ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﻌﺒﻲ ﻟـﻠــﺪوﻻر اﻟﻤﺪﻋﻢ
ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ وﺳ ـﻌــﺮه ﻳـﺼــﻞ إﻟــﻰ
ﺛ ـﻠ ــﺚ ﺳ ـﻌ ــﺮ ﻣ ـﺜ ـﻴ ـﻠــﻪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺮاﻓ ــﺎت

اﻟﺤﺮة ،واﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑ ـﻤ ـﻬــﺪي ﺟـﻬــﺎﻧـﻐـﻴــﺮي أﺧ ــﻲ ﻧــﺎﺋــﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻓﺮﻳﺪون أﺧﻲ
روﺣﺎﻧﻲ.
ً
وأﺿﺎف أن ﻣﻌﺘﻘﻼ ،ﻳﺪﻋﻰ ﻗﺮﺑﺎن
ً
ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺧﺰاد ﻛﺎن ﺣــﺪادا ،ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ
دراﺳـ ـﺘ ــﻪ اﻻﺑ ـﺘ ــﺪاﺋ ـﻴ ــﺔ ،وﺗ ـﺴ ـﻠــﻢ ﻣﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻴﺎري دوﻻر ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻴﺴﺘﻮرد اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ،
ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد أي ﺑﻀﺎﺋﻊ

وﺑﺎع اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻮازﻳﺔ،
وﻛ ـ ـﺴـ ــﺐ ﻣ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدل  3ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎرات
دوﻻر ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ واﺣﺪة ،ﻣﻦ ﺟﺮاء
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﺳﻌﺮ
اﻟﺘﻮﻣﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻓﺮﺧﺰاد اﻋﺘﺮف
أﻧـ ــﻪ دﺧـ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ أﺷ ـﺨــﺎص
ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺠﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
اﻋـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎل وإﻋـ ـ ـ ــﺪام ﺷ ـﺨ ــﺺ ﻳــﺪﻋــﻰ
وﺣﻴﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ،اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﻌﺪ اﺗـﻬــﺎﻣــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ أﺣــﺪ »ﺳﻼﻃﻴﻦ
اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮات اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ 02

ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ  -إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻋﺪن ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮض وﻳﺘﻤﺴﻚ
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﻳﺮاﻧﻲ -اﻟﺤﻮﺛﻲ

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻗﺎء اﻟﻴﻤﻦ ،وﺻﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ -إﻣﺎراﺗﻴﺔ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪن،
ﻟﺒﺤﺚ اﻧﺴﺤﺎب ﻗﻮات اﻟﺤﺰام اﻷﻣﻨﻲ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات واﻟﻤﻘﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي.
وإذ أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ وﺻﻮل
اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻣﻌﻬﺎ ،ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎدي
ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺼﺮ »ﻣﻌﺎﺷﻴﻖ« اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ »اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ«،
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺒﺎدرة ﺣﺴﻦ
ﻧﻮاﻳﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮار دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎض.
ً
ووﻓﻖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋﺪن ﻋﻠﻰ  5ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،واﻟﻘﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،وﻣﺒﻨﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
وﻳﺄﺗﻲ إرﺳــﺎل اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻌﺪ زﻳــﺎرة ﻗــﺎم ﺑﻬﺎ وﻟﻲ
ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻻﺛﻨﻴﻦ
اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،وﻟ ـﻘــﺎﺋــﻪ اﻟ ـﻌــﺎﻫــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدي اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،وﺗﺄﻛﻴﺪه
أن اﻟـﺤــﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻫــﻮ »اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ« 02

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ
اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻧﻄﻼق
ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺑﻼ ﻣﻌﻮﻗﺎت

رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

٠٧-٠٦

ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﺘﻔﺎدي
اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

١٤
اﻟﺒﻼم :إذا ﺣﻘﻘﺖ
ﻃﻤﻮﺣﻲ ﻓﺴﺄﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ

دوﻟﻴﺎت
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اﻧﺘﺸﺎر ﻟﺠﻨﻮد اﻟﺠﻨﻮب وﺳﻂ ﻣﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺧﻮرﻣﻜﺴﺎر ﺑﻌﺪن أﻣﺲ )أ ف ب(

ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺗﺠﺎوزت أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٦
واﺻـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳ ـﻨ ــﺪات
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺰاﻧـ ــﺔ اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻵﺟـ ـ ــﻞ 30
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ،
ً
ً
ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪﻧﻴﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
ً
ﺟﺪﻳﺪا.
وﻫ ـﺒ ــﻂ اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﺑ ـﻤ ـﻘ ــﺪار ﻧﻘﻄﺔ
وا ﺣ ـ ـ ــﺪة ﻋ ـﻨ ــﺪ  ،%2.014ﺑ ـﻌ ــﺪ أن
اﻧـﺨـﻔــﺾ أدﻧ ــﻰ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى %2
ﻋﻨﺪ  %1.9689ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
وﺗﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ أﻣﺲ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﺑﺠﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ

ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2016ﺣﻴﻨﻤﺎ
وﺻﻞ إﻟﻰ .%2.09
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺘـﻄــﻮرات اﻟــﺮاﻫـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﺳــﻮق اﻟـﺴـﻨــﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺳﻂ
ﻣ ـﺨ ــﺎوف ﺗـﺒــﺎﻃــﺆ ﻧـﻤــﻮ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
وﺟــﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎداﺗــﻪ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ
ً
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدي ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ إﻧ ــﻪ »ﺑ ـﻄ ــﻲء ّﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ« ،وﺣﺜﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن

ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة اﻷﺟــﻞ
رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻋ ـﻠــﻰ »ﺗ ــﻮﻳ ـﺘ ــﺮ«،
ﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ إن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻻﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎدي »ﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮك ﺑ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻰ
اﻟﺴﺮﻋﺔ« ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ً
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻵن »ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪا
ً
ﺟﺪا« ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺷﻬﺪت ﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ
ﻣـ ــﻮﺟـ ــﺔ ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺎت ﺣـ ـ ـ ـ ــﺎدة ،أﻣ ــﺲ
اﻷول ،دﻓﻌﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮ داو ﺟﻮﻧﺰ

اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ّ
وﺗﻬﺪد ﺑﻘﻤﻊ
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت

رﻳﺎﺿﺔ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﻲ إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ أﻛ ـﺒ ــﺮ
ﻫﺒﻮط ﻟﻴﻮم واﺣــﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد
اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط ﻣ ـﻨــﺬ أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ  ،2018ﻣﻊ
ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻣـﺨــﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ
رﻛﻮد ﻋﺎﻟﻤﻲ.
وﺗـ ـ ــﺮاﺟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺖ أﺳ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻃ ــﻮﻛـ ـﻴ ــﻮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ،أﻣﺲ ،داﻓﻌﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﻟـ ــﻺﻏـ ــﻼق ﻋـ ـﻨ ــﺪ أدﻧـ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ا ﻟــﻮا ﺳـﻌــﺔ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ وول
ﺳﺘﺮﻳﺖ.
٠٩

١٨

ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﺘﻮج ﺑﺎﻟﺴﻮﺑﺮ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﺗﺸﻠﺴﻲ

دلبلا

•
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺠﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ

اﻷﻣﻴﺮ ﻳﻬﻨﺊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ
واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ وإﻣﺎرة ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ
ﺑـﻌــﺚ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﺴـﻤــﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟ ـﺒــﻼد اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ
ﺑ ـﺒ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﻬ ـﻨ ـﺌ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ رﺋ ـﻴ ــﺲ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﺎرف ﻋﻠﻮي ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋــﻦ ﺧــﺎ ﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑــﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻟـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪ رام
ﻧــﺎث ﻛﻮﻓﻨﺪ ،ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه
ﻋــﻦ ﺧــﺎ ﻟــﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ذﻛﺮى اﺳﺘﻘﻼل ﺑــﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ
ﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮه ﻟـ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﻮر اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام
اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺑ ـﻌــﺚ ﺳـ ـﻤ ــﻮه ،ﺑـﺒــﺮﻗـﻴــﺔ
ﺗﻬﻨﺌﺔ إ ﻟ ــﻰ ر ﺋ ـﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻐ ــﻮ دﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺲ ﻧ ـﻐ ـﻴ ـﺴــﻮ،
ﻋـﺒــﺮ ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺳ ـﻤــﻮه ﻋــﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻼده ،ﻣ ـﺘ ـﻤ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﺳ ـ ـﻤـ ــﻮه ﻟــﻪ
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
وﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮه ،ﺑﺒﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ
إﻟ ــﻰ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮ ﻫــﺎﻧــﺰ آدم اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ

أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ إﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻟ ـﻴ ـﺨ ـﺘ ـﻨ ـﺸ ـﺘــﺎﻳــﻦ
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮه ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺒﻼده ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺴﻤﻮه
ﻣﻮﻓﻮر اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ
اﻟﺼﺪﻳﻖ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.

ً
»اﻷﺷﻐﺎل« ﺗﻮﻗﻊ  ١٥ﻣﺸﺮوﻋﺎ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑـ  ٤٢٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
●

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻛـﺸــﻒ أﺣ ــﺪث ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ إﺣـﺼــﺎﺋــﻲ ﺻ ــﺎدر ﻋــﻦ وزارة اﻷﺷـﻐــﺎل
ً
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋــﻦ ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ  15ﻋ ـﻘــﺪا ﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  2018 / 2017ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ  426.57ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  4اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،إن
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﺷﻤﻠﺖ " 5ﻋﻘﻮد ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ،و 6ﻟﻠﻄﺮق ،و 3ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻋﻘﺪ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ".
وأوﺿــﺢ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷرﺑــﻊ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺷﻤﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻹدارة ﻣﺸﺮوع
ﺣــﺰم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﺰﻣﺔ رﻗــﻢ "  "1ﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ "  "2واﻷﻧﻔﺎق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻋـ ــﺪاد اﻟـﻤـﺴـﺘـﻨــﺪات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﻢ ﺻﺮف اﻷﻣﻄﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺮق.
وذﻛﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـ
ً
 7ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  286ﻋﻘﺪا واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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ّ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف ﺗﻔﻘﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮور وﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺚ ﺳﻤﻮ و ﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ،ورﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺳـﻤــﻮ اﻟﺸﻴﺦ
ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺒﺮﻗﻴﺎت ﺗﻬﻨﺌﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

ّ
ﺛﻤﻦ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ ،اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـﺸـﻴــﺦ
ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮاف ،ﺟ ـ ـﻬـ ــﻮد
رﺟ ــﺎل اﻷﻣ ــﻦ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻆ اﻷﻣــﻦ
وﺑﺴﻂ ﻣﻈﻠﺔ اﻷ ﻣــﺎن وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪات اﻹﻧ ـ ـﺴـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟ ـﻘ ــﺎﺋ ــﺪي اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ـﺒ ــﺎت وﺿـﺒــﻂ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ.
وأﻛ ــﺪ اﻟـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻨــﻮاف ،ﻓﻲ
ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺢ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ ،ﺧـ ــﻼل
ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻪ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ،
ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺟـ ـﺴ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ
ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟــﻺدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﺠﺪة اﻟﻠﻮاء
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي وﻋــﺪد
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺿﺮورة
اﻻﻧﺘﺒﺎه واﻟﻴﻘﻈﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ
وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟ ـﺒــﻼﻏــﺎت اﻟ ــﻮاردة
أول ﻓــﺄوﻻ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮري
ً
ﻣـﻌـﻬــﺎ ،ﻣ ـﺸ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ.
وﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ،اﻃﻠﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻮاف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺎت اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ وﻛـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮات
اﻟﻀﺒﻂ ا ﻟـﻤــﺮوري اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة

ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻃ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﺴـ ــﺮ ،ﺣ ـﻴــﺚ
ﺗــﻮ ﺟــﺪ  576ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ و 11ﻛﺎﻣﻴﺮا
ﺿ ـﺒــﻂ ﻣ ـ ــﺮوري و 19ﻛــﺎ ﻣـﻴــﺮا
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ّ
ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻔ ــﻘ ــﺪ ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ ﺗ ـﺤ ـﻜــﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮات ،واﺳ ـﺘ ـﻤــﻊ إﻟــﻰ
ﺷﺮح ﻋﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﺑﻂ وﺧﻄﺔ
اﻟ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺮورﻳ ــﺔ وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ
ﺗـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت ﺑ ـﺤــﻖ
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوزي ا ﻟ ـ ـﺴـ ــﺮ ﻋـ ــﺔ ،وأي
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺔ اﻃ ـ ـﻠـ ــﻊ
اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﻨ ــﻮاف ﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻄــﺔ
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ
واﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﻳ ـﺘ ــﻢ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ رﻣﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺟــﻮن
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﻨﻮاف ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ

ﺳﻴﺪة ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ
ذﻛـ ــﺮت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻌــﻼﻗــﺎت واﻹﻋـ ــﻼم
اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ً
ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﺗﺨﺬ
اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪي ﺳﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻻﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ
أﻛﺪ ﻟـ  ³أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
•

●

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ

ﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺮاﻧﻲ ،إن
ﺑﻼده ﻋﻠﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄن دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﺳﺘﺘﺒﺎﺑﻪ ّﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ،
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي ﺗﺪﺧﻞ أﺟﻨﺒﻲ ،وأن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﺿﺎف إﻳﺮاﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ،ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﻧﺸﻴﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ،
ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﺟـ ــﻮاد ﻇ ــﺮﻳ ــﻒ ،وﻫ ــﻮ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠــﻲ ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة ﻋــﺪم
اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟ ـﺤــﻮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺿﻤﻦ اﻹﻃ ــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻷﻣﻨﻲ.
وأﻛــﺪ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر

ﺣــﻮل اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺒـﻨــﺎء ﻣــﻊ دول اﻟ ـﺠــﻮار ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار وﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳﺲ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول.
ّ
وﺣ ــﺬر ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق ﻣﺠﺎﻟﻨﺎ،
ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ،
وﺗﺒﺬل ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﺒﺚ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﺑﻴﻦ دول اﻟﺠﻮار اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ وﺗﺨﻮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد
ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ ﻟـﻀـﻤــﺎن اﻟـﻤــﻼﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﻀﻴﻖ
ﻫــﺮﻣــﺰ ،ﻟـﻜــﻦ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫــﻮ ﻋــﺪم اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار
واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا اﻧﻀﻢ اﻟﻴﻪ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮ إﻳﺮاﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻴﺮان ﻳﺪرﻛﻮن ﺟﻴﺪا
ﻣﻌﻨﻰ وﺟﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد
اﻟﺘﻮﺗﺮ ،رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ إﻳﺮاﻧﻲ

وأوﺿﺤﺖ اﻹدارة أن إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻤﻘﻄﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،وﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ وﺟ ـ ــﺎر اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻻﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص.

ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
»ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ«
ﺷﺸﺘﺮي :دورة ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
زﻛﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ،
رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،م .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ ﺧ ـﺘــﺎم ﻣ ـﺸــﺎرﻛــﺔ وﻓ ــﺪ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻤـﻬـﻨــﺪﺳـﻴــﻦ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ
اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻴﺮوت.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،
م .ﺣﺴﻴﻦ ﺷـﺸـﺘــﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣ ــﺲ ،إن ﺗﺰﻛﻴﺔ
اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي ﻟـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ واﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ دورة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻓﺾ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ّ
وﺛﻤﻦ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﻬﻮد اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﻌﺮب.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﻧﻄﻼق ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺑﻼ ﻣﻌﻮﻗﺎت

• ﺟﻮﻻت ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات • اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ  ٩ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
●

ﻓﻬﺪ اﻟﺮﻣﻀﺎن

ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟـﻤــﺪارس ،اﺳـﺘـﻌــﺪادا ﻟﺒﺪء
اﻟـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  ،2020/2019ﺣﻴﺚ
ﺑــﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأﻛـ ــﺪت "اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ" ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﻟ ـﻬــﺎ ،أﻣ ــﺲ،
ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ـﻤــﺪارس،
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ
أن ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﻤـﻨـﺸــﺂت اﻟ ـﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻮﺣﺪات ،و"اﻟﺘﺸﻠﺮات"
ﻓ ــﻲ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺪارس اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻷﺣ ـﻤ ــﺪي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن إدارات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أﻣﺲ

وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻧﻴﺒﺎل :ﻧﻘﺪر دور اﻷﻣﻴﺮ
ﻓﻲ إرﺳﺎء اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺤﺚ وزﻳ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻧﻴﺒﺎل ﺑــﺮادﻳــﺐ ﺟﻴﻮاﻟﻲ
ﻣــﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ ﻛﺎﺗﻤﺎﻧﺪو ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎﺟﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺠﺎﻻت.
وﻗ ــﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟـﺠــﺎﺳــﻢ ﻟ ـ "ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ" ،إن ﺟﻴﻮاﻟﻲ
أﻛــﺪ ﺧــﻼل اﺟـﺘـﻤــﺎع ﻋـﻘــﺪه اﻟـﺠــﺎﻧـﺒــﺎن ﺑﻤﻘﺮ وزارة
ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻴ ـﺒــﺎل ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﺻـﻤــﺔ ﻛــﺎﺗ ـﻤــﺎﻧــﺪو ﺣــﺮص
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
وﻧـ ـﻘ ــﻞ اﻟ ـﺠ ــﺎﺳ ــﻢ ﻋ ــﻦ ﺟ ـﻴ ــﻮاﻟ ــﻲ إﻋـ ــﺮاﺑـ ــﻪ ﺧ ــﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻼده ﻟﺪور ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ إرﺳــﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻢ
واﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻴﻮاﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻼده ﻟﺪور ﺳﻤﻮ
ً
أﻣ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﺒ ــﻼد ﺑـﺼـﻔـﺘــﻪ ﻗ ــﺎﺋ ــﺪا ﻟـﻠـﻌـﻤــﻞ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎﻧ ــﻲ،
ً
ﻣﺴﺘﺬﻛﺮا اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟـﺒــﻼده ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳ ــﻮاء ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  1977أو ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻬ ــﻼل اﻷﺣ ـﻤ ــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘــﻲ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪات
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر
ﻟﻤﺘﻀﺮري زﻟﺰال ﻧﻴﺒﺎل ﻋﺎم .2015
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻓــﻲ ﻧـﻴـﺒــﺎل ﻣــﺎﺗــﺮﻳـﻜــﺎ ﻳ ــﺎداف ﺧ ــﻼل ﻟـﻘــﺎﺋــﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ
ً
اﻟﻨﺎﺟﻢ أن ﻟﺪى ﺑﻼده ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ذات
ً
ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ،آﻣﻼ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن.
ّ
وذﻛﺮ ﻳﺎداف أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﺒﺎل ﺳﻨﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺪة
ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ً
وأﺿـ ــﺎف أن ﻧـﻴـﺒــﺎل ﺗ ـﺼــﺪر ﻋـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ اﻟـﺒـﻀــﺎﺋــﻊ
ﻟـﻠـﺴــﻮق اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻛــﺎﻟـﻤــﻼﺑــﺲ واﻷﻗ ـﻤ ـﺸــﺔ واﻟ ـﺸــﺎي
واﻟ ـﺴ ـﺠ ــﺎد ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﺗ ـﺴ ـﺘــﻮرد ﺑـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت
ً
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،آﻣﻼ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗــﺎل إن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻴﺒﺎل ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ً
ً
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﻳﺰورون ﻧﻴﺒﺎل ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺪد
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻴﺒﺎل ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧـﻴــﺮة ،وأن ﺑــﻼده ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺞ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻴﺒﺎل
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم 1990
"إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺒﺎل اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ
أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻣـﻌــﺎرﺿـﺘـﻬــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺪوان اﻟ ـﻐــﺎﺷــﻢ ﺑـﺸــﺪة
ودﻋﻤﺖ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻌﺎدل".

ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﺠ ـﻬ ــﻮد ﻟ ـﻔ ـﺤــﺺ وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴــﻞ أﺟ ـﻬ ــﺰة
ً
اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻴ ـﻴ ــﻒ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪارس ،ﺗ ـﻤ ـﻬ ـﻴ ــﺪا ﻟـﻌـﻤــﻞ
اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﺧ ــﻼل اﻷﻳ ـ ــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠــﺔ ،ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن وﺟ ـ ــﻮد أﺟـ ـﻬ ــﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻣـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻣ ــﻊ ﺑ ــﺪء اﻧ ـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺟﻮﻻت ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﻤـﺼــﺎدر أن وﻛـﻴــﻞ اﻟـ ــﻮزارة د.
ﺳﻌﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻮﻻت ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻣﻜﻮﻛﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟـﻤــﺪارس واﻹدارات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳـﺘـﻌــﺪاد ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ
ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻟﻘﺎء ات ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻫﺬه
اﻹدارات واﻟــﻮﻛــﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﻟـﻠــﻮﻗــﻮف ﻋـﻠــﻰ آﺧ ــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات وﺻ ــﻮﻻ إﻟــﻰ
أﻓـﻀــﻞ ﺣ ــﺎﻻت اﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺪاد ﻟـﻠـﻌــﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ،
ﻣـﻨــﻮﻫــﺔ إﻟ ــﻰ أن اﻟـ ــﻮزارة ﺗــﺮاﻫــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻹﺗﻤﺎم ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﻟﻮﺻﻮل

إﻳﺮان :ﻗﻀﻴﺔ »ﻓﺴﺎد...

ً
واﻟﻌﻤﻼت« ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن إﻋﺪاﻣﻪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻹﺳـﻜــﺎﺗــﻪ ،ﺑـﻌــﺪ اﻋـﺘــﺮاﻓــﻪ أﻧ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ً
ً
وأوﺿ ــﺢ أن ﻋ ــﺪدا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻤﻮا اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،وﻟﻢ
ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ،اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻓ ــﻲ ﺣـﻴــﻦ أﻧ ـﻬــﻢ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﻋ ـﻠــﻰ اﺗ ـﺼــﺎل
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ،ﺣﺘﻰ إن أﺣﺪﻫﻢ ﺗﺴﻠﻢ  336ﻣﻠﻴﻮن
ﻳــﻮرو ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟـﻤــﻮز إﻟــﻰ اﻟـﺒــﻼد ،وﻫــﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺿـﻤــﻦ اﻟـﺴـﻠــﻊ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻤ ــﻮاد اﻷوﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ إﻳــﺮان ،ﻛﻲ ﻳﺘﻢ دﻓــﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﺘﺴﻌﻴﺮة
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ! وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻛﺪوا أﻧﻬﻢ ﺻﺮﻓﻮا اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي.
واﻋﺘﺮف اﻟﻤﺘﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻼﺑﺲ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ
ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮرد أي ﺷﻲء ،وﺑﺎع ﻓﻘﻂ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﺘﺮﺑﺢ.
وﺑـ ّـﻴــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺪر أن اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺣــﻮﻟــﻮا ﻓــﺮوﻗــﺎت
ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،أو ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺸﺮاء ﻣﻨﺎزل وأﻣﻼك ﺑﺄﺳﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﺰاﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،أﻣﺲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﻌــﺎم ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺑ ــﻮري ﺣـﺴـﻴـﻨــﻲ ،اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮي ،ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ

إﻟــﻰ اﻧـﻄــﻼﻗــﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺪراﺳــﻲ دون
أي ﻣﻌﻮﻗﺎت.

ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮزارة ﻋﻮدة
ﻣﻨﻔﺬي اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ
اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﺪارس ،واﻻﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻓﻲ
إﺟﺮاء ات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﺧ ـ ــﺮى ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ أن اﻟ ـ ــﻮزارة اﺿ ـﻄــﺮت إﻟــﻰ
اﻻﺳـﺘـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮواﻧﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻋــﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،واﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ "اﻟ ـﺘ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ" اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺖ ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬي وﻣﻨﻔﺬات

ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ
ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﺑﺄن ﺑﻮري ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﺪر
اﻷواﻣﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻞ وﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺨﺲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻗﺮر رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺒﻞ
ﻃﺎرق ﻓﺎﺑﻴﺎن رﻳﻜﺎردو ،أﻣﺲ ،رﻓﻊ ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »ﻏﺮاﻳﺲ  ،«1اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺠﺰت
ﻗﺒﻞ  5أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺧــﺮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑـﻴــﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ،واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺤﺎر.
ورﻏﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ
ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ،
إن اﻹﻓﺮاج ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻬﺪت ﻃﻬﺮان ﺑﻌﺪم إﻓﺮاغ
ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
»ﺳﺒﻴﻨﺎ إﻣﺒﻴﺮو« ،اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺠﺰﻫﺎ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«،
إﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﺑﺒﻨﺪر ﻋﺒﺎس.

ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ  -إﻣﺎراﺗﻴﺔ...
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻋﺪن.
وﻣﻊ ﺣﺸﺪه ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ،ﻹﻇﻬﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﻟﻪ ،دﻋﺎ »اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ« اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إﻟــﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ إدارة اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ
أﻫﻠﻬﺎ ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻬﻢ.

اﻟـﺨــﺪﻣــﺔ ﻗـﺒــﻞ ﻋ ــﺪة ﺳ ـﻨــﻮات ،ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ آﻧﺬاك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
إﺿﺮاب ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮات ﻣﺘﻌﺪدة،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء.

 9ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة
أﻋ ـﻠــﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،م .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺎد ،اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ 9
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺪارس
ﻟـﻤـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﻤ ــﺮاﺣ ــﻞ اﻟ ــﺪراﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺑ ـﺘــﺪاﺋ ـﻴــﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف ﻓﻬﺎد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻧﻪ ﺗﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ  17ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
 2019/2018ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ،وﺟﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ  52ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ ،ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ــﺎدر ﻋــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻤﻠﺖ اﺳــﻢ »ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺜﺒﺎت« ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑـ »اﺣﺘﺮام إرادة ﺷﻌﺐ اﻟﺠﻨﻮب
ً
ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل« ،ﻣﺆﻛﺪا ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻜﻞ
ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ »اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ« ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﺑﺴﻂ اﻷﻣــﻦ،
ً
واﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﺿﺮورﻳﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
وإذ رﺣ ــﺐ ﺑــﺪﻋــﻮة اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻹﺟـ ــﺮاء ﺣ ــﻮار ﻣﻊ
ﻫـ ـ ــﺎدي ،اﻋ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ أن »ﻣـ ــﺎ ﺣ ـﺼــﻞ ﻓ ــﻲ ﻋــﺪن
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻌﺎء وﻗﻮاه اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ
واﻹرﻫــﺎﺑـﻴــﺔ ،وﻟﻔﺸﻞ وﺳــﻮء ﻣـﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ
رﻗﺎب اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﺪن ﻗﺒﻞ  4ﺳﻨﻮات«.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬـﺘــﻪ ،أﻛ ــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي اﻟـﺠـﻨــﻮﺑــﻲ أﺣ ـﻤــﺪ ﻋﻤﺮ
ﻓﺮﻳﺪ ،أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻠﻴﻒ وﺛﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ »دﺣﺮ
ً
اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﻳﺮاﻧﻲ -اﻟﺤﻮﺛﻲ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﺻﻮر
اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺸﻮد.
)ﻋﺪن ـ وﻛﺎﻻت( ١٥
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺸﻌﻠﺔ :إزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺳﺪ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ
ّ
ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻷﺣﻤﺪي وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

 %75ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدات
أوﺻﺎف
اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺼﺪر
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ

ﺷﺪد وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ،ﻓـ ـﻬ ــﺪ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﻠ ــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ
ﺿـ ـ ــﺮورة ﻓـ ــﺮض ﻫـﻴـﺒــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
ﺑ ــﺈزاﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸــﻮﻳ ـﻨــﺎت اﻟـﻤـﺨــﺎﻟـﻔــﺔ
وﺗـﻴـﺴـﻴــﺮ اﻹﺟـ ـ ــﺮاءات ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻞ
إﻧ ـﺠــﺎز اﻟـﻤـﻌــﺎﻣــﻼت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا ﺿــﺮورة
ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻗ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ــﺪد اﻟـﻤـﻔـﺘـﺸـﻴــﻦ
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارة اﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،وذﻟﻚ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻔﺘﺸﻴﻦ
ﻣﻦ إدارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ
ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ م .أﺣﻤﺪ
اﻟـﻤـﻨـﻔــﻮﺣــﻲ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓ ــﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪي ﻟ ــﻼﻃ ــﻼع
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺳ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺈدارات
اﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ واﻟ ـﺘــﺪﻗ ـﻴــﻖ وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺪﻗ ـﻴ ــﻖ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ وإﺷـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق،
واﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋ ــﻦ ﻛ ـﺜــﺐ ﻋ ـﻠــﻰ آﻟـﻴــﺔ
ﻋـﻤــﻞ اﻟـﺘــﺮاﺧـﻴــﺺ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،و ﻣ ــﺪى ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷـ ـﻜ ــﺎوى اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ ﺑـﻤــﺪﻳـﻨــﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗــﺬﻟـﻴــﻞ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟـﻤـﻌــﻮﻗــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت

•

ﺟـ ــﺪدت اﻹدارة اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎرك ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎر
ﺟـﻤــﺮﻛــﻲ ﺧ ــﺎص ﻓــﻲ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻓﻲ اﻟ ــ" ،"T1و" ،"T4و" ،"T5ﻟﺨﺮوج اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻬﻢ
إﻟﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ.
وأﻛـ ــﺪ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟ ـﺠ ـﻤــﺮك اﻟ ـﺠ ــﻮي ،ﻣﻄﻠﻖ
اﻟـ ـﻌـ ـﻨ ــﺰي ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أﻣ ـ ـ ــﺲ ،أن
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﺠـﻤــﺎرك اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
ﺟﻤﺎل اﻟـﺠــﻼوي ،ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻋــﺪاد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ،وﺗﺴﺨﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺧﺮوج
اﻟﺤﺠﺎج ،دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻨﻮﻫﺎ

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
•

اﻟﺸﻌﻠﺔ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻷﺣﻤﺪي ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ
ﺑـ ـﻬ ــﺪف اﻻرﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﻟﺨﺪﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻃ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴــﺮﻳــﻊ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮد
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة ﻗ ـﺒــﻞ ﻣــﻮﻋــﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎّ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ "ﻛﺎوﻧﺘﺮ" اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻮف ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓـ ــﻲ ﺗـ ـﺤ ــﻮﻳ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت إﻟ ــﻰ
اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

اﻟﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ذﻛﺮ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ

»اﻟﺠﻤﺎرك« :ﺧﻄﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﻣﺮور اﻟﺤﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻟـ »اﻷﺳﻨﺎن« و»اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«

ً
إﻟ ــﻰ أن اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪادات "اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك" ﺑـ ــﺪأت ﻣـﺒـﻜــﺮا
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻌـﻨــﺰي أن إدارة اﻟـﺠـﻤــﺮك اﻟـﺠــﻮي
ﻧﻔﺬت ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر
ﻣﻦ اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮور اﻟﺤﺠﺎج ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺎر ﺧﺎص ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼل "ﺳﻴﻮر" ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "اﻟﺠﻤﺎرك".
ﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ إﻧﺰال اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ،وإﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺪﺧﻮل ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻮاﺑﺎت ﺧﺮوج ﻟﻠﺤﺠﺎج ﻋﺒﺮ
ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺿﻤﺎن
ﻋﺪم اﺧﺘﻼط اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﺻﺎﻻت ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﻤﺎرك.

أن ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﺿﻤﻦ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـﻘــﻮم ﺑﻬﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺖ.
وأﻛﺪ أن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻗﻠﺼﺖ  %75ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮن
ﺷـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎدات أوﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎء
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺼــﺪر اﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺎ دون
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺮﺑـ ـ ــﻂ اﻵﻟـ ـ ــﻲ
ﺑ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ووزارة
اﻟ ـﻌ ــﺪل واﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ،وﻫــﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ

ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔ ــﻮﺣ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ أن
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﺳـﺘـﺘــﺎﺑــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا
ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻀ ـﺒ ـﻄ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻹﻇﻬﺎر
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.

ﻋـﻠـﻤــﺖ "اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة" أن وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ رﻓ ـﻌــﺖ إﻟ ــﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻟﻤﻨﺼﺒﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻮزارة وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﺻ ـﺤ ـﻴــﺔ ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ إن ﻫ ــﺬﻳ ــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺼـﺒـﻴــﻦ
وﻏـﻴــﺮﻫـﻤــﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ وﻋـﻘــﺐ ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺸﺎﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺿﺦ
دﻣــﺎء ﺷﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺘﻄﻮر.
وأﻟﻤﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل إﺟﺮاء ﺗﺪوﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻋﻘﺐ ﺗﺴﻜﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻠﻤﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮرت
ﺣﻔﻆ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺟﻠﻄﺎت اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﺮاض
اﻟﺼﺪرﻳﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ إن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺒﻼغ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ إﺣــﺪى ﻃﺒﻴﺒﺎت اﻟﻘﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ
اﻟﺒﻼغ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ،وﺻﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﻴﺦ د .ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )ﺑـﻜـﻴــﻦ( ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻟـﺘــﺮؤس وﻓﺪ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻤﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻣﻦ  16إﻟﻰ  18اﻟﺠﺎري.
وﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻄﺎر ﺳﻔﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﺼﻴﻦ ﺳﻤﻴﺢ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﻴﺎت ،واﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻷول
ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة ﺑﺪر اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﺳﻌﻮد اﻟﺸﺎﻫﻴﻦ.

اﻟﺸﻤﺮي :ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﻴﻄﺔ واﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة
•

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ
اﻟﺤﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ د .ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺠﻤﻲ ،أن ﻋﻴﺎدات
ﻋﺮﻓﺔ وﻣﻨﻰ واﻟﻨﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ
 1096ﻣﺮاﺟﻌﺎ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺣﺎﻻت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ
اﻟﻀﻐﻂ ،واﻟﺴﻜﺮي ،وأﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ،
واﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة.
وﻗﺎل اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ
اﻷول ،إن "ﻋﻴﺎدات اﻟﻨﺴﻴﻢ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  482ﺣﺎﺟﺎ،
وﻋﻴﺎدات ﻣﻨﻰ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  439ﻣﺮاﺟﻌﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻋﻴﺎدات ﻋﺮﻓﺔ  75ﺣﺎﺟﺎ".
وأﺷ ــﺎر إﻟــﻰ أن اﻷﻣ ـﻄــﺎر ،اﻟـﺘــﻲ ﻫﻄﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﻓﺔ ،رﻓﻌﺖ أﻋﺮاض اﻟﺮﺑﻮ ﻟﺪى اﻟﺤﺠﺎج ،ﺣﻴﺚ
ﺑﺬل اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻣﺠﻬﻮدا
ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻓــﻲ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت ،وﺗـﻄـﺒـﻴــﻖ ﺧﻄﺔ

اﻟﻄﻮارئ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ﻗﺼﻴﺮة ،رﻏﻢ اﻻزدﺣﺎم اﻟﺸﺪﻳﺪ.
وأﻋــﺮب اﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻮاﻗﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟــﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺑـﺘـﻘــﺪﻳــﻢ أﻓ ـﻀــﻞ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج،
وﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ.

ﻻ ﺣﺎﻻت ﺣﺮﺟﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻋ ــﺮب ﻧــﺎﺋــﺐ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت
اﻟـﻄـﺒـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺜــﺔ اﻟ ـﺤــﺞ ﻣـﻐـﻴــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺮي ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟـﺘــﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺧ ــﺮوج اﻟﺤﺞ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم دون أﻣـ ــﺮاض ،أو ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧــﻮل
ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،أو وﺻ ــﻮل ﺣــﺎﻻت
ً
ﺣﺮﺟﺔ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ دور وزارات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ

اﻟﺒﻌﺜﺔ ،وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺠﺎج.
وأوﺿﺢ أن إدﺧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدات ﻛ ــﺎن ﻟــﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻮر إدﺧــﺎل
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ اﻟ ـﻤ ــﺪﻧ ــﻲ ﻳ ـﻈ ـﻬــﺮ اﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﺤ ــﺎج واﻟ ـﻤ ـﻠــﻒ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟ ــﺬي ﺳــﺎﻋــﺪ اﻷﻃ ـﺒــﺎء ﻓــﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻌﻼج.
وﻗ ـ ــﺎل إﻧـ ــﻪ ﺗ ــﻢ ﻋ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺘ ــﻮﻋ ــﻮﻳ ــﺔ واﻹرﺷـ ـ ــﺎد
اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺠﺎج ،وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﺎﻟﺮد
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻴﺎدات وﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺔ
وﻣــﺰدﻟـﻔــﺔ وﻣـﻨــﻰ ،وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﻠﻲ

ّ
»اﻷوﻗﺎف« ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ و»اﻟﺒﺪون« وﻓﺸﻠﺖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر!
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ •

أﺳﻌﺎر ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻲ
ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ

إﺟﺮاءات ﺣﺎزﻣﺔ
ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻴﻦ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج
اﻟﺒﺪون
 7ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺤﺞ
ّ
اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 1300
دﻳﻨﺎر

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺤﺠﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ،
ﺗﻔﺘﺢ "اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة" ﻣـﻠــﻒ اﻟـﺤــﺞ ﻹﺟـ ــﺮاء ﻛـﺸــﻒ ﺣﺴﺎب
ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ
إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،إﻻ أن
ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز أﺳﻌﺎرﻫﺎ آﻻف
اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ.
وﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم،
أن اﻟﻮزارة ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻛﺎف،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ دون ﻣﻌﻮﻗﺎت ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة
اﻷوﻗ ــﺎف وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،وﺑﻬﺪف
ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻔﺌﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء
ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ،ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺸﺮوع "اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ" ،إذ
اﻋﺘﻤﺪت  7ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 1300دﻳﻨﺎر ،وأﺗﺎﺣﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ
ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺞ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻴﺴﺮ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻮزارة ،ﻻﻗﻰ
اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎدروا ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﺘﻪ إدارة ﺷﺆون
اﻟﺤﺞ واﻟـﻌـﻤــﺮة ﻟﻬﺬا اﻟـﻐــﺮض ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧــﻪ ﻛــﺎن وﻓﻖ
ﻧ ـﻈــﺎم ﻣ ـ ّﺤــﺪد وواﺿ ـ ــﺢ ،إذ ﻛــﺎﻧــﺖ أوﻟ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻸﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ،وﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن

وﺻﻮل اﻟﺤﺠﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﻼد
اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﻛﺎن ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺤﻮ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ أداء ﻫﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ.

ﺣﺞ اﻟﺒﺪون
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺞ "اﻟﺒﺪون" ،اﺗﺨﺬت اﻟﻮزارة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﺒﺪون ﺷﻌﺎرا ﻟﻬﺎ ،ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺸﻌﻠﺔ ،اﻟ ــﺬي ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟـﺘــﺰام
ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ

»اﻷرﺻﺎد« :ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ وﻣﻮﺟﺔ ﻏﺒﺎر
ﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻷرﺻــﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ إن ﻃﻘﺲ
اﻟﺒﻼد ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﺬي
ﻳﻤﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺣﺎرة وﺟﺎﻓﺔ
ﻧـﺴـﺒـﻴــﺎ ﺗ ـﻜــﻮن أﻏـﻠـﺒـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺻـ ــﻮرة رﻳ ــﺎح
ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ
ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات.
وأﺿــﺎف ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻹدارة ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟـﻘــﺮاوي ﻟـ "ﻛــﻮﻧــﺎ" أﻧﻪ
ﻋﻨﺪ اﻧﺤﺴﺎر ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ

ّ
وﺗﻐﻴﺮ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻫﺪوء ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ وارﺗﻔﺎع ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
وﻇﻬﻮر ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة.
ّ
وﺑﻴﻦ أن اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم ﺳﻴﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ ﻧ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺜـ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻐ ـﺒ ــﺎر أﺣ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ،
ﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺸــﻮﻓــﺔ
وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ودرﺟــﺎت
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ  46و48

درﺟ ــﺔ ﻣ ـﺌــﻮﻳــﺔ ،واﻟ ـﺼ ـﻐــﺮى ﺑـﻴــﻦ  30و32
درﺟﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻘﺮاوي إن اﻟﻄﻘﺲ ﻏﺪا ﺳﻴﻜﻮن
ﺣﺎرا واﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻓـﺘــﺮات ،ﻣﻊ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻐﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ
ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
 44و 46درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﻟﺼﻐﺮى ﺑﻴﻦ 30
و 32درﺟﺔ.

»اﻟﻌﻮن« ١.١ :ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻷﺿﺎﺣﻲ

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ً
 ١٠٩٦ﺣﺎﺟﺎ راﺟﻌﻮا اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻣﻦ اﻟﺒﺪون ﻣﻦ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤﺞ ،وﺑﺬﻟﺖ إدارة ﺷﺆون
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﺑــﺈﺷــﺮاف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟ ــﻺﻋ ــﻼم واﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺤـﻤــﺪ اﻟـﻤـﻄـﻴــﺮي،
واﻟـﻤــﺮاﻗــﺐ ﺳـﻄــﺎم اﻟـﻤــﺰﻳــﻦ ،ﺟـﻬــﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓــﻖ اﻹﻣـﻜــﺎﻧــﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺪون 1000
ﺣﺎج ﻓﻘﻂ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ  7200ﺣﺎج.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﺒﺪون ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻳﺪرك
ﺗﻤﺎﻣﺎ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ،
ﺑﻞ ﻛﺎن ﺣﺎزﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻷﻋﺪاد اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﻓﻘﺪ اﺗـﺨــﺬت اﻟ ـ ــﻮزارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ إدارة ﺷ ــﺆون اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ،ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺻﺎرﻣﺎ وﺷﺪﻳﺪا ﺑﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط ،أﻫﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﺞ ،ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ
اﻟﻮزارة أي ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ّ
ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺗﻌﺜﺮ ذﻫﺎﺑﻬﺎ ،إذ ﻃﺎل اﻟﺮﻓﺾ ﻛﻞ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺬﻫﺎب،
ﻷن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺎءت ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮط اﻟﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ  1000ﺣﺎج ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ ،وﻣﺜﻠﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪون ،ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺟﺬري ﻣﻊ دﺧﻮل
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ  3و 4آﻻف دﻳـﻨــﺎر ،أو أﻛـﺜــﺮ ،اﻷﻣــﺮ
اﻟﺬي اﺿﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻤﻼت ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻫﺎب ﻫﻨﺎك ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﺤﺞ ﺑﺄﻳﺎم!
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟــﻮزارة ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻗــﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪد
ﻟﻸﺳﻌﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ اﻟﻤﻴﺴﺮ وﺣﺞ اﻟﺒﺪون،
ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻤﻼت؟!،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺳﻌﺎر ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
وﻣـﻘـﺒــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻨــﺎول اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن ﻫــﺬا
اﻟ ـﻤ ــﻮﺿ ــﻮع ﻳـﻈـﻬــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻄــﺢ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻞ ﻋـ ــﺎم أﻣ ــﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓــﻲ وزارة اﻷوﻗ ــﺎف ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﺿــﺮورة
اﺗ ـﺨــﺎذ ﺧ ـﻄــﻮات ﻓــﺎﻋـﻠــﺔ وﺟ ــﺬرﻳ ــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻌــﺎر
"اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﺧﺘﺘﻤﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻮن
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ
واﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٣٦أﻟﻒ أﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
واﻟﻴﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ١.١
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء
واﻷراﻣﻞ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
م .ﻣﺎﺟﺪ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ،أﻣﺲ،
ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺎج
ﻣﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻟﺪﻋﺎة
واﻟﺴﻼﻃﲔ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ
اﻟﺤﺞ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ أﺗﻢ
اﻟﺤﺞ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ٢٣٠
ﺣﺎﺟﴼ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ٧٠ﺣﺎﺟﴼ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﻤﺪ ،ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وذﻛﺮ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ أن "اﻟﻌﻮن"
ﻧﻈﻤﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ
ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ  ٢٠٠ﺣﻠﻘﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ
ﻷﻳﺘﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﻠﻐﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢أﻟﻒ
ﻳﺘﻴﻢ.

»اﻟﻨﺠﺎة« :ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻟـ  ٤٦أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ
ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ،
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﺪر ،إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم ١٩٩٣
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٦
أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ داﺧﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ
 ٣٥٨٠ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺎﺿﻲ".
وأﻋﺮب اﻟﺒﺪر ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،ﻋﻦ ﺷﻜﺮه
ﻹدارة "اﻟﻨﺠﺎة" وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ،
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻧﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﳌﺘﺒﺎدل ،ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﺿﺎف أن ﺣﻤﻠﺔ "أﻋﻄﻪ
ﻗﻠﻤﺎ" اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ٢٠٠٠ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ ﻓﻲ
ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

»اﻟﺮﺣﻤﺔ« :وزﻋﻨﺎ ١٥٥٨٨
أﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ  ٢٥دوﻟﺔ
ﻧﻔﺬت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻷﺿﺎﺣﻲ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥دوﻟﺔ،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ٧٩٢٧٢١
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وأﻛﺪ اﻷﻣﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑـ"اﻟﺮﺣﻤﺔ" ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﺎﻣﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،أن ﺗﻨﻔﻴﺬ
"اﻷﺿﺎﺣﻲ" ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﳌﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،اﻟﺬي
ﻧﻔﺬ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٥دوﻟﺔ،
ﺷﻤﻠﺖ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ
وأوروﺑﺎ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﻠﻎ  ٧٩٢٧٢١ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺸﺎﻣﺮي أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﻠﻎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ١٥٥٨٨أﺿﺤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٤٥٦٧أﺿﺤﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻋﺪد
أﺿﺎﺣﻲ اﻟﺒﻘﺮ  ١٠٢١ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
اﻟﻜﺴﻮة واﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ٨٧٥٢
ﻃﻔﻼ وﻳﺘﻴﻤﺎ.

»اﻟﻄﺮق« :إزاﻟﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﻘﺎﻫﺮة
•

ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ،ﺑﺪء
أﻋﻤﺎل إزاﻟﺔ اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻛﺄﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎرع اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وإزاﻟﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﻤﺸﺎة ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟـﻄــﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
وأﺷ ــﺎرت ﻣـﺼــﺎدر اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق وﺟﺴﻮر وﻣﺠﺎري
أﻣـﻄــﺎر ﺑـﺸــﺎرع اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،ﺑـﻬــﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ

اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﻮادث ،ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟـﻤـﺸــﺮوع ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ  7ﻛــﻢ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ،و 2.3ﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل ﺷــﺎرع اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة ،إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ  5ﺟﺴﻮر
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض ﻓﻮق اﻷﻧﻔﺎق ،وﺟﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎف
ﻋ ـﻠ ــﻮي ،و 7ﺟ ـﺴــﻮر ﻣ ـﺸ ــﺎة ،و 5ﺟ ـﺴــﻮر ﺧــﺪﻣــﺎت،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺮف اﻷﻣﻄﺎر.

٤

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت

دلبلا
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اﻟﻔﻀﻞ :إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ
•  ٤ﺟﺎﻟﻴﺎت ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ أﺻﻞ  ١٢٠ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ أي ﺷﻲء
• ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻷي ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻓﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ

أﻛﺪ اﻟﻔﻀﻞ أن ﻫﻨﺎك ٤
ﺟﺎﻟﻴﺎت ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٢٠
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮرة اﻷﻣﻨﻴﺔ،
ً
داﻋﻴﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻧﺴﺐ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ.

دﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ
إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻟـﺴـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬــﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﺳـ ــﺐ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـ ــﺢ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪ،
ً
ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻣــﺮاﻋــﺎة
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح
ﺑـﺘـﺠــﺎوز ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻣ ـﺤــﺪدة ﻷي
ﺟــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،أﺳ ــﻮة
ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﺧﺮى.
وﻗﺎل اﻟﻔﻀﻞ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،ﺑ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ،
أﻣ ـ ــﺲ ،إن »إﺣ ـ ــﺪى اﻟـﺼـﺤــﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﺔ أﺛـ ـ ـ ــﺎرت ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع
ﺻ ـ ـ ـ ــﺪور  80أ ﻟ ـ ـ ــﻒ ﺗ ـﺼ ــﺮ ﻳ ــﺢ
ﻟ ـ ـ ــﻮاﻓ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﻫ ـ ـ ــﺬه اﻷﻋ ـ ـ ــﺪاد
ﺗ ــﺄﺗ ــﻲ زﻳ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻋـ ـ ــﺪاد
ً
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ«.
وأﻛــﺪ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻫﺬا
اﻷﻣـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻛـ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻌ ــﺪ ﻋــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،وﻻ ﺗ ــﻮﺟ ــﺪ أي
ذرة ﺗﻮﺟﻪ ﺿــﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أﻧ ـﻬــﻢ »إﺧــﻮاﻧ ـﻨــﺎ
وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻨ ــﺎ وﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت
ﻗـ ــﺪﻳ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻗ ـ ـﺒـ ــﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ،وﻟـ ــﻦ
ﻧـﻨـﺴــﻰ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘــﻲ
وﺻـﻠــﺖ إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﻟﻤﺼﺎﻫﺮة
واﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺪدة
اﻷوﺟﻪ«.

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﻘﺎرب ﻋﺪد
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎﻟﻴﺔ
وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻻﺑ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ــﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻨﻈﺮة

ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﻗﺎم،
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ً
ً
ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 419أﻟﻔﺎ و،507
و ﻓــﻖ آ ﺧــﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد ﻏـﻴــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ 3
ﻣ ــﻼ ﻳ ـﻴ ــﻦ و  410آﻻف و 412
ﺷ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ،وﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺎﻟ ــﻲ ﻳ ـﻜــﻮن
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
 4ﻣﻼﻳﻴﻦ و 829أﻟﻔﺎ.
وﻗﺎل إﻧﻪ »ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺿﻊ
ﺑ ــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻧـﺠــﺪ أن ﻋــﺪد
ﻣ ـ ــﻮاﻃـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدﻳـ ــﺔ 62
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ ﺳ ــﺎﻛ ـﻨ ـﻴ ـﻬ ــﺎ،
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن  55ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣـ ــﻮا ﻃ ـ ـﻨـ ــﻮن ،و 45ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ واﻓ ـ ـ ـ ـ ــﺪون ،ﺛـ ــﻢ ﻧـﺴـﺒــﺔ
ﻋ ـ ــﺪد اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳ ـﻨ ـﻴ ـﻴــﻦ  47ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ %30
ﻣ ــﻮاﻃ ـﻨ ــﻮن ،ﺛ ــﻢ ﻗ ـﻄــﺮ  21ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،واﻹﻣﺎرات  17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﻮن.

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
وأو ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن ﻫ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎك ﻣ ــﺎ
ﻳــﺰ ﻳــﺪ ﻋﻠﻰ  120أ ﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ
ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،
أﻏ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮزع ﻣ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ
وزارﺗ ـ ــﻲ اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ،
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن
و 100أ ﻟ ـ ــﻒ وا ﻓـ ـ ــﺪ ﻳ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﻮن
ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺨ ــﺎص ،ﻣﻨﻬﻢ
 700أ ﻟــﻒ ﻫﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ،
وﻋ ـﻤ ــﺎل ﻧ ـﻈــﺎﻓــﺔ ،وﺻ ــﺮاﻓ ــﻮن،
وﻋـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق

اﻟﻤﻄﻴﺮي :ﻻ ﻋﺬر ﻟـ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻓﻲ ﻋﺪم
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻃ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺐ ا ﻟ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺋـ ــﺐ ﻣ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺪ ا ﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮي وزارة ا ﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ
واﻟﻤ ّ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎتُ ،
ﻘﺪرة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ) (2020 - 2019ﺑــ 45ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ
ً
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،داﻋﻴﺎ إﻟﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وزﻳﺎدة اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻆ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ.
وﻗــﺎل اﻟﻤﻄﻴﺮي ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أ ُﻣــﺲ» ،ﻻ ﻋﺬر
اﻵن ﻟ ـﻠ ــﻮزارة ،ﻷن اﻹﻳ ـ ــﺮادات زادت ،وﻓــﻖ ﻣــﺎ أﻋ ـﻠــﻦ ،وﻋــﺪد
ا ﻟــﻮا ﻓــﺪ ﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻌﺪ ﻗﺮار زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،وﺣﺮي
ﺑﺎﻟﻮزارة اﺳﺘﻐﻼل زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ،وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻷﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ
أي ﺗﻄﻮر ،واﻷﻣﻮر ﻻﺗﺰال ﻋﻠﻰ »ﻃﻤﺎم اﻟﻤﺮﺣﻮم« ،واﻟﻨﻘﺺ
واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ،وﻫﻨﺎك ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻻﺗﺰال
ﻗﺎﺋﻤﺔ ،واﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﺤﻮادث
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
ودﻋﺎ اﻟﻤﻄﻴﺮي »اﻟﺼﺤﺔ« إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﺪﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺸﻜﻮى اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺷﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.

اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻮح
و ﺟــﺪ ﻧــﺎ أن ﻧـﺴـﺒــﺔ أي ﺟﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز  15ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ
إﻟـ ــﻰ  12ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ ﻋــﺪد
اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ ،ﻷن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈــﻮر
ﻣﻨﻈﻮر أﻣﻨﻲ«.

اﻟﻬﻨﻮد واﻟﻤﺼﺮﻳﻮن

أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ

اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،واﻷ ﻋـﻤــﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن.
و ﻗ ـ ـ ــﺎل إن ا ﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮرة ﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﺛﻠﺚ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ
ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ ،و«ﻋ ـﻨــﺪ ًﻣــﺎ
ﻧ ـ ــﺄ ﺗ ـ ــﻲ إ ﻟـ ـ ـ ــﻰ ا ﻟـ ـ ـ ـ ـ  120أ ﻟـ ــﻔـ ــﺎ
وﻧﻘﺴﻤﻬﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻨﻬﺎ 500
وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﻬﻦ
ﻋــﺎ ﻟـﻴــﺔ ا ﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،
و 15أ ﻟـ ـﻔ ــﺎ ﻷ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻣ ـﺘــﺪ ﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ،واﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ«.
ً
وﺑﻴﻦ أن ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا
ً
ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻮم
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻣـﺜــﻞ
اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻮارع واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﺰﻳـ ــﻦ ،ﻷن

أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  70ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣــﻦ
ﻫ ــﺬه اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت ﻳــﺬﻫــﺐ ﻟﻐﻴﺮ
اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ،وﺳـ ـﻨـ ـﺠ ــﺪ أن
أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻌﺰف ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن.

ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وأﺷـ ـ ـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ــﻰ أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــﻮ ًﺗــﻢ
ا ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪال ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ  120أ ﻟ ـ ــﻔ ـ ــﺎ
ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻢ ﻓـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﻞ
ﻗـ ـ ـﻀـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﻇـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻒ ،ﻷن
أﻧ ـ ـ ـ ــﻮاع اﻟـ ــﻮﻇـ ــﺎﺋـ ــﻒ ﻻ ﻳ ـﻘ ـﺒـًـﻞ
ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﻮن ،ﻣـﺒـﻴــﻨــﺎ
أن ا ﻟـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻮرة ﻓـ ـ ــﻲ إ ﻳ ـ ـﺠـ ــﺎد
)ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت( ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﺑﻴﻦ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان

وﻛﺸﻒ أن أﻋﺪاد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻐـ ــﺖ ﺣ ـ ــﻮاﻟ ـ ــﻲ
 900أ ﻟـ ــﻒ ،ﺗـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــ 600أﻟـ ـ ــﻒ ،ﻣــﻦ
دون اﻟـ ـ ــ 80أﻟ ــﻒ اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺸﻒ
ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ إﺣـ ــﺪى اﻟ ـﺼ ـﺤـ ًـﻒ،
ﺛ ـ ــﻢ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻐـ ــﻼدش  198أ ﻟ ـ ـ ًـﻔ ـ ــﺎ،
ﺛـ ـ ـ ــﻢ ﺳـ ـ ـ ــﻮر ﻳـ ـ ـ ــﺔ  145أ ﻟ ـ ـ ــﻔ ـ ـ ــﺎ،
و ﻛ ــﺬ ﻟ ــﻚ ا ﻟ ـﺠــﺎ ﻟ ـﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪد أﻗﻞ.
و ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل إن »ا ﻟـ ـﺠـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎت
اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﺗﺸﻜﻞ  128ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻋ ــﺪد اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ،
واﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ 63
ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ،أي  26ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻛ ــﻞ اﻟ ــﻮاﻓ ــﺪﻳ ــﻦ،
و 17ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻧﺼﻒ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
اﻷرﺑﻊ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺨﻄﺮ«.
وأﺿﺎف أن أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟ ـﺨ ــﺎص ،وﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻳـﻌــﺰف
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ،وإﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻫﺬه اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت  38ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣــﻦ ﻋ ــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻜــﺎن ،ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ

واﻓـ ـ ــﺪون وﻣ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﻮن .وأﻛ ــﺪ
أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋ ـ ـ ــﺪد ﺳـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻬ ــﺎ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
ﻳﻘﺎرب ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت،
ً
ﻣ ـﺒ ـﻴــﻨــﺎ أن اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،ﺣـﺴــﺐ
إﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎﻣــﻞ اﻟـﺒـﺸــﺮي
وﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻘﻮل إن
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻷﺧـﻴــﺮ
ﺿ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ــﻦ
ﺣـﻴــﺚ ا ﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ.
و ﻛ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻒ ﻋـ ـ ـ ـ ــﻦ أن ﻫ ـ ـ ــﺬه
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ،ﺷﺎرﺣﺎ »أﺣﺴﻦ
ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺪي ﺧ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﺞ ﻻ ﻳـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻞ ﻳﺨﺘﺎر اﻹ ﻣــﺎرات
أو ﻗـﻄــﺮ أو اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وإذا
أﺗـ ـ ــﺖ ﻓـ ــﺮﺻـ ــﺔ ﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻟ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺞ
ﻣ ـﺼ ــﺮي ﺗ ـﻜ ــﻮن اﻷوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟﻪ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـ ،4وﺗﻜﻮن
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺮاﺑﻊ«.

ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وأوﺿﺢ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ،
»ﻓـ ـﻨـ ـﺤ ــﻦ ﻻ ﻧـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﺑ ــﺄﺣ ـﺴ ــﻦ
ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻫ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺔ أو ﻣـﺼــﺮﻳــﺔ
أو ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻟﻨﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻟـﻤــﻮا ﻃـﻨــﻮن،
ً
ﻣـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎﺋ ــﻼ ﻛـ ــﻢ ﺧ ــﺮﻳ ـ ًـﺠ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻠﻐﺔ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ؟ ...ﻣـ ـﺠـ ـﻴ ـ ًـﺒ ــﺎ إﻧ ـﻨ ــﺎ

ﻧﻀﻄﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻞ،
وﻣ ـ ــﺎ ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـﺒ ــﺪاﺋ ــﻞ
وﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ؟!«.
وأﻛ ــﺪ أن ﻫـﻨــﺎك  4ﺟﺎﻟﻴﺎت
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ أﺻﻞ
 120ﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻮ ﺟـ ـ ــﻮدة
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،وﻫـ ـﻨ ــﺎ ﻣـﻜـﻤــﻦ
اﻟـﺨـﻄــﻮرة اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ﻓــﻲ إدارة
ﻫ ــﺬه اﻷﻋ ـ ــﺪاد ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺸــﺮ ﻣﻦ
دوﻟﺔ واﺣﺪة.
وزاد »ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎء ات
وإﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد
ﻓﻘﻂً ،
ﻣـ ـﻔ ــﺮوﺿ ــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻨــﺎ ﻓ ـﻠ ـﻨــﺮﺟــﻊ
إﻟ ــﻰ أﺻ ــﻞ اﻟ ـﻤــﻮﺿــﻮع ،وﻫــﻮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن«.

أﻳﺎم اﻟﻐﺰو
واﺳ ـﺘــﺬﻛــﺮ أن أﻳـ ــﺎم اﻟ ـﻐــﺰو
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ إﺣ ـ ــﺪى دول اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ﺗ ـ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ـ ــﺾ ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺪد
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴــﻦ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻋ ــﺪد
ﻣ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة،
وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﺗـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺮص ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ
ً
ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ،و«ﻫﺬا ﻟﻴﺲ إﺧﻼﻻ
ﺑﺎﻟﻜﺮم أو اﻟﺠﻴﺮة أو ﺑﺤﻘﻨﺎ،
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا أﻣﻦ دوﻟﺔ«.
وأ ﻛــﺪ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
أوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ أي ﺷ ـ ــﻲء ،ﻣـﺒـﻴـﻨــﺎ
أن وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أرﻗ ـ ـ ـ ــﺎم وﺗـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﻼت ﻻ ﻋ ـﻠــﻰ
أي ﻛـ ــﺮه أو ﺿـﻐـﻴـﻨــﺔ ﻟﻤﺼﺮ
ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮو ﺑـ ــﺔ» ،إﻻ أن ا ﻟ ـﻜ ــﻮ ﻳ ــﺖ
ﻋﻨﺪي ﻫﻲ رﻗﻢ واﺣﺪ«.

ﻫﺎﻳﻒ ﻟﻠﺮوﺿﺎن :ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟـ  ٥Gﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟

ُ
ﺳﺄل ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﻓﻲ
ﺳﺆال وﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺮوﺿﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺗﺠﺎه ﺧﻄﻮرة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟـ ٥Gﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ؟

ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻤﻄﻴﺮي

ّ
وﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ
ﺳ ـ ـ ــﺆاﻻ إﻟـ ـ ــﻰ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ
ﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ﺧ ــﺎﻟ ــﺪ
اﻟــﺮوﺿــﺎن ﻋــﻦ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮات اﻟ ــ5G
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـ ــﺺ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺆال:
»ﺗ ـ ـﻨـ ــﺎﻗ ـ ـﻠـ ــﺖ وﺳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﻞ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﻌﺔ
ً
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر ،ﺗـ ـﺤ ــﺬﻳ ــﺮا ﻟـﺒـﻌــﺾ
اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎء اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼـ ـﻴ ــﻦ
ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة أﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاج
اﻻ ﺗ ـﺼ ــﺎﻻت ﻟﻠﺠﻴﻞ ا ﻟـﺨــﺎ ﻣــﺲ
 ،5Gا ﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ا ﺷـ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــﺎ ﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ
اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮوﻣـ ـﻐـ ـﻨ ــﺎﻃـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ ذات
ﺗﺮددات اﺗﺼﺎل أﻋﻠﻰ ﺑﻌﺸﺮات
اﻷﺿـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎف ﻋـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮددات
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺎت
اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻴــﻞ اﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ 4G
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﻋ ـ ــﺎم ،وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻷﻃ ـ ـﻔـ ــﺎل ﺑـﺸـﻜــﻞ
ﺧﺎص .وﺣﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺎت
اﻻﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت أﻧـ ـ ــﻪ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋ ــﺎم
 ۲۰۱۹ﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻢ إ ﻃ ـ ـ ــﻼق ﺧــﺪ ﻣــﺔ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ﻟــﻺﻧ ـﺘــﺮﻧــﺖ
ا ﻟـﺴــﺮ ﻳــﻊ  ،5Gو ﺑـ ــﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮوﺿﺎن

ﻧﺸﺮ أﺑﺮاج ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ دون ﻣــﺮا ﻋــﺎة ﺻﺤﺔ
اﻟـ ـﻨ ــﺎس ،ودون ﻣـﺼــﺎرﺣـﺘـﻬــﻢ
ﺑـ ــﺎﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻴ ـﻄ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﻢ،
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ أن أ ﺛـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﺖ ا ﻟ ـ ـﻌـ ــﺪ ﻳـ ــﺪ
ﻣ ـ ــﻦ اﻷﺑ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎث أن اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮض
ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ
ﻳـﺴـﺒــﺐ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺮاض
ﻻﺳـ ّـﻴ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن ،وﺗــﺪﻣـﻴــﺮ
ﺧﻼﻳﺎ اﻟــﺪﻣــﺎغ ،وﻏﻴﺮ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
اﻷﻣـ ـ ــﺮاض .وﻗ ــﺪ ﺷ ـﻬــﺪ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـ ــﻦ اﻻﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺿ ـ ــﺎت

واﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺮات وﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻼت
ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟـ ـ ـ  5Gﻓــﻲ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﻟ ــﺬا أﻃـﻠــﺐ إﻓــﺎدﺗــﻲ ﺑــﺎﻵﺗــﻲ:
ﻣــﺎ اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزارة ﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎه ﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮرة
ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮاﻃ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ؟ وﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻋـ ـ ــﺪد
اﻟﻤﺤﻄﺎت ا ﻟـﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  G5ﻣﻊ
ﺑـﻴــﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ واﻟـﻤــﻮاﺻـﻔــﺎت
اﻟ ـﻔ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ؟ وﻫ ــﻞ ﺻ ــﺪر ﻣﻦ

وزارة ا ﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ أو ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
ا ﻟـ ـﻌ ــﺎ ﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ أو ا ﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أو أي
ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ أ ﺧــﺮى ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺒﻴﻦ آﺛﺎر ﻫﺬه
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹ ﻧـﺴــﺎن
ﻣ ــﺮﻓ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻘــﺪﻣــﺔ
ﻟﺪﻳﻜﻢ؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ
ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة
ﺿــﻮﺋ ـﻴــﺔ ﻋ ــﻦ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎرﻳــﺮ،
وإن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻹﺟ ــﺎﺑ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨـﻔــﻲ،
ﻓﻤﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون
ذﻟ ــﻚ؟ وﻫ ــﻞ ﻫـﻨــﺎك ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻷﻣـ ـﻨ ــﻲ اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ
أو اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﻼد ﻟ ـﻬــﺬه
اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ؟ وﻫ ــﻞ ﺣـﺼـﻠــﺖ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ أﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ؟«.

اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
»ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻻ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻳﺠﺐ إﻳﻘﺎف ﻫﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«
ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء
ﻋﺪم ﻛﺴﺐ
اﻟﻮﻻءات
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

●

ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻨﻴﺪح

اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺐ رﻳ ـ ـ ــﺎض
اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ إ ﺳـﻨــﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ،ﻣﻌﺘﺒﺮا
أن ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﻣــﻦ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أﻻ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﺳـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ
ﺗـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺢ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ
ﺑــﺎ ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ أ ﻣ ـ ــﺲ ،إن وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺤﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺣـﻴــﺔ
وأﻋـﻄـﺘـﻬــﺎ ﻟ ـﻠــﺪﻳــﻮان اﻷﻣ ـﻴــﺮي،
وﻫﺬا ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻷﺻ ـ ـﻴـ ــﻞ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا
أﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻣـ ـ ــﻦ اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ـ ــﻮان اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺮي أﺧـ ـ ــﺬ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺎت أو اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺎوﻻت
واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وا ﻟـﻤـﻤــﺎر ﺳــﺎت،
ﻓ ـﻬــﺬه اﺧـﺘـﺼــﺎﺻــﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أﻻ
ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء،
ﻷﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎص أﺻـ ـﻴ ــﻞ
ً
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓ ــﻲ وزارة اﻷ ﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ﺣـﻴـﻨـﻤــﺎ
ﺷـ ـ ّـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان
اﻷﻣﻴﺮي.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ :ﻫــﺬا
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ
إدارة اﻟ ـﻤــﺮاﻓــﻖ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ

ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻛﺎﻓﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓـ ــﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ،وﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ــﺬي أﻧ ـ ـﺸـ ــﺄت ﻣــﻦ
أﺟﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
وﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮﻫـ ــﺎ وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻬ ــﺎ،
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺪر أﻣﻮاﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮا اﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ اﻵن
أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻛ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴــﻞ وﻟـﻴــﺲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.

ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ :اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ
ﻟ ــﻼﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻀـ ّـﻤــﻦ
ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮﻋ ـ ـﻬـ ــﺎ اﺳـ ـﺘـ ـﺠ ــﻮاﺑـ ـﻨ ــﺎ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻣ ـ ـﻨـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــﻪ ﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎن ﻳـﺼــﺮ
ر ﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ دﻳ ـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﻋــﺮﺿــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ،
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
ﺑـ ـﻌ ــﺪم إﻋ ـ ـﻄـ ــﺎء ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ وﻓ ـﺘــﺢ
ﺳـ ـ ـﺠ ـ ــﻼت اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ  ٧٦ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎم ،وﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺢ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴ ــﺶ واﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻋـﻠــﻰ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ،وﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ.
وزاد :وﺑﺸﺄن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻠـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ــﻼﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎر ،واﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻤﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﺎل »ﻧﻘﺪي« ،وﻳﺠﺐ
أن ﻳ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ إدارﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ
أﻓﻀﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ وإﻋﺎﻧﺔ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ وﻋﺪم ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ،
وﻣﻨﺢ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻣﻞ
ﺻــﻼ ﺣ ـﻴــﺎ ﺗــﻪ ،وا ﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ
ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻨﺴﻖ
ﺑ ـﻴــﻦ أﻋ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـ ــﻮزارة ،وﻳـﺠــﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرة
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﺪﺳ ــﺎﻧ ــﻲ :ﺑ ـﺸــﺄن
ً
ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪرة ذﻛـ ـ ـ ــﺮت ﻣـ ـ ـ ــﺮارا
ً
وﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮارا أن ﻛـ ــﻼﻣـ ــﻲ ﻣ ــﻮﺟ ــﻪ
ﻟـﻠـﺤـﻜــﻮ ﻣــﺔ ﻻ ﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻘــﺮار
اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺎﻃﻞ ،وﺗﻢ ﻧﺴﻔﻪ ،ﻓﺄﻳﻦ
دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر
ﺷ ـﻬــﺎدة ﺑــﺎﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ
ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ اﻹدارة،
»وأ ﻋـﻨــﻲ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة«؟ و ﻟــﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ــﻲ ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻜ ـﻴــﻞ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻹدارة ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ اﻧ ــﻪ ذﻛ ــﺮ ﻓﻲ
إ ﺣ ــﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن
ﻫ ـﻨــﺎك ﺗـ ـﺠ ــﺎوزات ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ،وﻟــﻢ
ﻳـﺘــﻢ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ ﺑ ــﻼغ ﻟـﻠـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ أو
ﻫـﻴـﺌــﺔ ﻣـﻜــﺎﻓـﺤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد ،وﻛــﻞ
اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺖ ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ
ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ ﺑـﺴــﺆال ﺑــﺮﻟـﻤــﺎﻧــﻲ ﻋﻦ
اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎه ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﺟﻬﺎت
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ.

رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﺗ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻊ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـ ـﺠ ـ ــﺐ ﻋ ـ ــﺪم
اﻟ ـﻤ ـﺴــﺎس أو ﺗـﻌـﻄـﻴــﻞ رواﺗ ــﺐ

ﻣ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻻﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ
اﻧـ ــﻪ ﻟ ــﻢ ﻳـ ـﺼ ــﺪر ﻛـ ـﺘ ــﺎب ﺻ ــﺮف
ا ﻟـ ـ ــﺮوا ﺗـ ـ ــﺐ ا ﻟـ ـ ــﻰ اﻵن ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار ﺗـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﺻـ ــﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎت
اﻟ ـﻤـّـﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،اﻟـ ــﺬي ﻫ ــﻮ ﻣﻦ
ﻳــﻮﻗــﻊ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛـﺸــﻒ رواﺗــﺐ
اﻟـﻤــﻮﻇـﻔـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟ ــﺪرة،
ﻓ ـﻘ ــﺪ ﺳ ـﺒ ــﻖ أن ﻫ ـ ـ ــﺪدت وزﻳـ ــﺮ
ً
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاب ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ
ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻇ ـﻠ ــﻢ ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﺎ وﺗ ـﻤــﺖ
ً
ﻋ ـ ـ ــﻮدﺗ ـ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻞ ،وأﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ
ﻗ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺖ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﻮاﺑـ ــﺎ ﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺆون ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،وﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟـﺸــﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ــﻖ ،وﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻹﻋ ـ ـ ــﻼم،
ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺐ ﻣ ـ ـﻈـ ــﺎﻟـ ــﻢ ﻟ ـﻤ ــﻮﻇ ـﻔ ـﻴ ــﻦ
ﻳـﺘـﺒـﻌــﻮن ﻟ ـﻬــﻢ ،وﻣـﻨـﻬــﻢ ﺧــﺎرج
داﺋﺮﺗﻲ ،ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻫــﺪد ﺗــﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗ ــﻢ ﺗ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﻞ رواﺗـ ـ ــﺐ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻵﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﺟ ــﺪ،
ً
وأﻳ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻖ
ﻟـﻠـﺨــﺪﻣــﺎت ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﻌﻄﻴﻞ
رواﺗﺐ اﻟﺒﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻓــﻲ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ ،وﺗــﻢ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ
ﻫ ــﺪدﺗ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاب ،وأﻧ ــﺎ
ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد ،وﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ ،وﺗـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﻟ ـﻬ ــﻢ،
ﻓـ ــﺄﻧـ ــﺎ ﻻ أﻓ ـ ـ ـ ـ ّـﺮق ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ
وواﻓ ـ ــﺪ وﺑـ ـ ــﺪون ،ﻷﻧ ـﻨ ــﻲ أﻧـﻈــﺮ

ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧـ ــﺐ
اﻧﺴﺎﻧﻲ.
وزاد :ﻳ ـﺠ ــﺐ إ ﻋـ ـﻄ ــﺎء ﻛــﻞ
ﺷﺨﺺ ﺣـﻘــﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ
ﺑ ـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻮاب ﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺣ ــﻮل اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت
واﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﻓ ــﻲ
اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨــﺎت ،وﻳـﺠــﺐ وﺿــﻊ
اﻟـ ـﺸـ ـﺨ ــﺺ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ ،وﻟ ــﻦ
ﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎون أو ﻧـ ـﺘ ــﺮاﺧ ــﻰ ﻓــﻲ
ً
ﺷ ــﻲء ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻣـﺤــﺎﺑــﺎة
وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﻮاب
ﻋـﻠــﻰ ﺣـﺴــﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ،
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﺮﺿﻴﺎت
واﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﻋـ ـﻠ ــﻰ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﻮاب،
واﻟـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻫــﻮ
إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
رﺋـﻴــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ﻋ ــﺪم ﻛﺴﺐ
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻻء ات ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﻗﺤﺎم
اﻟﺘﺮﺿﻴﺎت واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺎت
ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ إﺣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎط ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﻃ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺆ ،وﻳ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺐ إﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺎف
اﻟﻬﺪر ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺄﺑﻮاﺑﻬﺎ.

ةديرجلا
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شوشرة :مواطن عاطل
وقرار غائب
مبارك العبدالهادي
ال يزال شبح عدم التوظيف يهدد مستقبل العديد من المواطنين
والمواطنات الذين يقبعون في منازلهم في انتظار أي فرصة عمل بعد
سنوات من العناء على أمل وظيفة تنقلهم إلى واقع أفضل ،وال تزال
خطط توفير الوظائف قاصرة والحلول غائبة في ظل استمرار جلب
العمالة الهامشية بينما الكويتي يبحث عن وظيفة.
وقد يأتي توظيف تلك العمالة الهامشية ضمن سياسة المجامالت
على حساب أجهزة بــدأت تدفع فاتورة تدمير بعض الوافدين لها،
َ
من الذين ال ه َّم لهم سوى الراتب في نهاية المطاف ،وال يزال القطاع
الخاص يغرد خارج السرب في ظل غياب اإلجراءات الحكومية لحماية
المواطنين العاملين فيه مما جعله طاردا رغم أن التوقعات واآلمال
كانت عكس ذلــك ،والسبب في ذلك يعود أيضا إلى بعض الوافدين
الذين سيطروا على الوظائف العليا في بعض الشركات والمؤسسات
والبنوك وغيرها ،وأصبحوا يحاربون المواطنين ضمن سياسة
التطفيش من أجل إحالل أقربائهم مكانهم ،بينما الحكومة ،التي ال
نسمع منها سوى التهديد والوعيد ،تغط في نومها العميق ،وأجهزتها
التي تضع الءاتها عادة تناقض نفسها في مواجهة بعض الشركات
الكبرى بل تتخذ من سياسة «اعمل نفسك ميت» آلية التخاذ القرارات
الالزمة لمعاقبة أصحاب تلك الشركات ،والضحية عادة المواطن الذي
ُ
ك ِّبل بالديون وااللتزامات في ظل غالء المعيشة المستمر وارتفاع
اإليجارات وغيرها من البالوي التي ال تعد وال تحصى.
تعهدات الحكومة المستمرة بالقضاء على أزمة التوظيف وإيهام
الشعب بأن المواطن هو السبب برفضه بعض الوظائف تأتي كمثل
«مغسل الـمــوتــى» ألنـهــا تــريــد تطبيق سياسة تكميم األفـ ــواه التي
اعتادتها في ظل غياب الدور الحقيقي للنواب.
إن استمرار هذه األزمة كفيل بأن يهدم حياة كثير من المواطنين
األبرياء وسيجعلهم يدفعون العديد من الفواتير ،ليصل بهم الحال
في النهاية إلى السجن بسبب تراكم الديون ،بينما ال يزال المستشار
يخطط ليضع الحلول مع اجتماعات متواصلة وإصــدار توصيات
ال تنفذ عادة.
الغريب أن تأكيد الحكومة المستمر لتطبيق اإلحالل وخلق فرص
عمل مميزة في القطاع الخاص وغيرها من األوه ــام هو من وحي
الخيال ،ألن بــاب توظيف الوافدين ال يــزال مفتوحا على مصراعيه
والقطاع الخاص ال يزال طاردا والكويتي في انتظار األمل المفقود.
إن التبريرات التي خلقها البعض بــأن الكويتي غير منتج هي
جــزء مــن سياسة تطفيش الـكـفــاءات الوطنية ،ومــع األســف الشديد
فإن العديد من أصحاب األعمال انجرفوا وراء هذه الكذبة وجعلوها
شماعة في حربهم ضد توظيف الكويتيين واالستهانة بقدراتهم ألن
الوافد «عــاوز كــده» بل إن هناك بعض حرامية المال العام ال يرغب
في المواطن حتى ال يصبح معول هدم لخططه االستراتيجية في
استنزاف ما تبقى من أموال.

انفصام الشخصية
محمد العويصي
ً
ً
انفصام الشخصية أن يكون الشخص مضطربا نفسيا يعاني
تناقضات في التفكير والمشاعر والعواطف والتصرفات ،ولتوضيح
ذلك نأخذ بعض الصور ألشخاص لديهم هذا المرض:
ً
 - 1زوجة ملتزمة دينيا ،لكنها تؤذي زوجها بلسانها.
ً
 - 2جار ملتزم دينيا لكنه يؤذي جيرانه ،يقول الرسول ،صلى الله
عليه وسلم« :والله ال يؤمن ،والله ال يؤمن ،والها ال يؤمن ،قيل :من يا
رسول الله ،قال :الذي ال يأمن جاره بوائقه» أي شروره.
ً
 - 3مسلم ملتزم دينيا في الظاهر ،لكنه على استعداد تام لشهادة
الــزور في المحكمة! مع أنه من صفات عباد الرحمن التي جاء بها
القرآن الكريم« :والذين ال يشهدون الزور».
 - 4معلم ينصح تالميذه بعدم التدخين ألنه حرام ويضر بالصحة،
ثم يشاهده أحــد هــؤالء التالميذ وهــو يدخن في غرفة المعلمين!
يقول
الشاعرُ :
َ َ
ال َ
َ
َ
ُ
ٌ
عظيم
فعلت
عليك إذا
عار
وتأتي مثل ُه
لق
خ
عن
تنه
ٍ
 - 5ملتزم بأداء الصلوات الخمس في المسجد وسائر العبادات،
ً
لكنه يأكل حقوق الناس ،وخصوصا المستضعفين.
عن أبي هريرة ،رضى الله عنه ،قال :قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم« :أتدرون من المفلس؟ قالوا :المفلس فينا من ال درهم له وال
متاع ،فقال :المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام
وزكــاة ،ويأتي وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم
هذا ،وضرب هذا ،فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ،فإن
ُ
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فط ِرحت
ُ
عليه ثم ط ِرح في النار»!
هــذه بعض صــور انفصام الشخصية لبعض المسلمين الذين
يعتقدون أن الدين مجرد عبادة ،وتناسوا أن الدين معاملة وأخالق
وسلوك.

اقرأ واتعظ:
عندما زار اإلمام محمد عبده بالد الغرب قال قولته المشهورة:
ً
«رأيت إسالما ولم أر مسلمين»!

المصلحة أساس
العالقات
ناصر بدر ناصر
العالقات بين الناس دون استثناء مبنية على المصالح ،وهي أساس
الحياة ،وال يوجد أي شخص يستطيع االستغناء عن المصلحة ،فهي
ً
ليست عيبا ،ووصف إنسان ما بأنه «مصلحجي» كما نقول بالعامية،
َ
لنعني به أنه سلبي أو انتهازي أو ما شابه ليس سليما.
إذا نظرنا إلى رغباتنا في الحياة ،وحاجاتنا األولية خاصة ،فسنجد
أنفسنا أصحاب مصالح كثيرة متنوعة ومختلفة ،فمؤسسات الدولة
على سبيل المثال يكمل بعضها البعض بالتعاون المشترك بهدف
خدمة المجتمع ،وكذلك الحال بين أفراد المجتمع ،فبعضهم في حاجة
إلى بعض ،ليكمل كل منهم اآلخر ،وأبسط المصالح أن يأتيك شخص
مهموم يريد منك فقط االستماع إليه!
ً
ليس من المنطقي أن أصف شخصا بأنه «مصلحجي» وأنا في نفس
ً
الوقت قد أحتاج شيئا منه أو من غيره! وهناك أمثلة كثيرة يتم فيها
ً
تبادل المصالح اإليجابية بين الناس ،فاألم مثال ترضع طفلها ليكبر،
ً
وعندما يكبر فإنه يرعاها في شيخوختها ،وهناك أيضا مصلحة
بين الكاتب وال ـقــارئ ،فالكاتب يريد إيـصــال الـفـكــرة ،وال ـقــارئ يريد
ً
االستفادة منها ...وقس على ذلك أمورا كثيرة تدخل فيها المصلحة
بشكل عفوي وتلقائي دون أن يكون فيها المعنى السلبي المتعارف
عليه من كلمة «مصلحجي» ،أي أنها طبيعية بل ضرورية في تلبية
احتياجاتنا المستمرة.
أما الشخص الذي يأخذ مصلحته وينكر ما قمت به تجاهه ،فهذا
إنسان سلبي ناكر للجميل ،ومن الممكن أن نطلق عليه «مصلحجي
سلبي» ،وبطبيعة الحال فإنه لن ينال رضا من يتعاملون معه وهو
ً
الخاسر في النهاية ألنه سيشعر تلقائيا بأنهم يعتزلونه.
إذن المصلحة سواء كانت بين الناس أو بين المؤسسات أو الدول ما
هي إال ركيزة أساسية في العالقات المختلفة ،أو كما تسمى «مصالح
مشتركة» ،وعلينا أال ننزعج من أشخاص إن احتاجوا إلينا فنصفهم
«بالمصلحجية» فــي حين نستنكر أن يصفونا بهذا المصطلح إن
احتجنا نحن إليهم.

بالعربي المشرمح :الحكومة
تنتقد فساد الحكومة!

مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :ماذا تنتظر «المالية»
شعر المتضررون من أزمة األمطار والسيول التي ضربت
الكويت في شهر نوفمبر الماضي بالتفاؤل المشوب بالحذر
وعدم الثقة من بيان مجلس الوزراء الذي صدر منذ أيام ،وأكد
مــن خــالــه أنــه كلف وزارة المالية اتـخــاذ اإلجـ ــراء ات الــازمــة
لصرف مبالغ التعويضات لمستحقيها بعد اعتماد الكشوف
من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة األمطار والسيول.
ويأتي الحذر وعدم الثقة التي تنتاب المواطنين المتضررين
مــن األم ـط ــار وال ـس ـيــول مــن تــأخــر ال ـ ــوزارة فــي تـنـفـيــذ تكليف
ً
مجلس ال ــوزراء ،خصوصا فــي ظــل اإلج ــراء ات البيروقراطية
التي صاحبت هذه األزمة منذ بدايتها وتشكيل لجنة متابعة
ً
ً
ومـعــالـجــة ال ـتــداع ـيــات وال ـتــي أخ ــذت وق ـتــا طــويــا فــي دراس ــة
الحاالت المتقدمة إليها ،وعندما انتهت من تحديد المستحقين
قالت إنها تنتظر اعتماد الميزانية حتى يتم الصرف ،وبعد
اعتماد الميزانية تواصلت المماطلة ،ولم يتم منح المستحقين
التعويضات التي تساعدهم على تجاوز ما أحدثته لهم األمطار
من أضرار كبيرة في ممتلكاتهم.
كما يبني المتضررون عدم ثقتهم بقرب صرف التعويضات
ً
استنادا إلى رد فعل «المالية» على تكليف مجلس الوزراء لها،
ً
حيث إنها لم تتحرك وتصدر بيانا تتحدث فيه عن الخطوات
ال ـتــي سـتـتـخــذهــا ل ـصــرف ال ـتـعــوي ـضــات وتـك ـشــف ع ــن أسـمــاء
المستحقين والـمـبــالــغ ال ـتــي س ـتــوزع عـلـيـهــم وف ــق الـكـشــوف
الـمـعـتـمــدة ،كـمــا أنـهــا لــم تـشــر إل ــى وج ــود مــوعــد مـحــدد لبدء
ً
الـصــرف ،خصوصا أن األزمــة أوشكت أن تكمل عامها األول،

محمد الرويحل

وا لــذي شهد تصريحات ورد يــة من جميع المسؤولين بقرب
الموعد المرتقب لصرف التعويضات ،ولكن على أرض الواقع
لم يحدث شيء.
ويقارن المتضررون من أزمة األمطار والسيول سرعة رد فعل
الحكومة وأجهزتها في مد يد العون وتقديم المساعدات لهم
في هذه األزمة التي عصفت بهم وبين تحركها لتقديم تبرعات
وقروض للدول الخارجية والتي ال تمر بمثل هذه اإلجراء ات
المعقدة والطويلة ،مع ما يسمعونه عن تقديم ماليين الدنانير
لشعوب تتضرر مــن أ ح ــداث طبيعية أو سياسية ،ويتم ذلك
بين عشية وضحاها ،بينما يتم إذالل أهل الكويت في سبيل
الحصول على حقوقهم رغم أنهم قدموا جميع األوراق التي
تثبت أنهم من منكوبي األمطار والسيول.
وف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـج ــب أن ت ـع ـت ــرف ال ـح ـك ــوم ــة وأج ـه ــزت ـه ــا
المعنية بأن إدارة األزمات ال تكون هكذا وال يستغرق صرف
التعويضات للمتضررين في أي دو لــة متقدمة من أي حادث
هــذا ا لــو قــت ا لـطــو يــل ،فــر غــم تشكيل لجنة مــن المفترض أنها
متفرغة لهذه األزمة لدراسة الحاالت المتقدمة وتحديد المبالغ
ً
ً
ً
ا ل ـتــي تستحقها ف ــإن عملها ك ــان بـطـيـئــا و م ـع ـقــدا ورو تـيـنـيــا
وبمجرد انتهاء مهمتها وتقديم كشوف بأسماء المستحقين
للتعويضات نفضت يــد هــا وأ لـقــت بالمسؤولية على جهات
أخرى لتتواصل الدورة الروتينية التي لم تنته بعد رغم تكليف
ا لــوزارة بصرف المستحقات ...فماذا تنتظر «المالية» ومتى
سيحصل المتضررون على مستحقاتهم؟!

أسامة العبدالرحيم

ومضة :العراق بين الطائفية و«الطمباخية»
ان ـط ـل ـق ــت ق ـب ــل أس ـبــوع ـيــن
بـ ـط ــول ــة ات ـ ـحـ ــاد غـ ـ ــرب آس ـي ــا
لكرة القدم لعام ٢٠١٩م والتي
تقام في العراق الشقيق ألول
م ــرة ف ــي ت ــاري ـخ ــه ،بـمـشــاركــة
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـع ــرب ـي ــة بـعــد
انـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
الــريــاضــي المهم ،األمــر الــذي
أفـ ـ ـ ــرح ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن الـ ـع ــرب
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل عـ ـ ـ ــام وال ـ ـعـ ــراق ـ ـي ـ ـيـ ــن
خاصة.
تـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت ح ـ ـ ـفـ ـ ــل افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح
ال ـب ـطــولــة ف ــي م ـل ـعــب كــربــاء
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي وك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف ت ـ ـفـ ــاعـ ــل
الجمهور العراقي معه وتأثر
مع النشيد الوطني العراقي
ا ل ــذي عــز فـتــه فـنــا نــة لبنانية
بطريقة رائـعــة ومــؤثــرة على

آ لــة الكمان ألهمت جميع َمن
ح ـضــر ِمـ ــن ش ــاب ــات وش ـبــاب
وعوائل عراقية في الملعب.
لكن يـبــدو أن هــذه الفرحة
ل ـ ــم ت ـع ـج ــب الـ ـبـ ـع ــض ،ف ـب ـعــد
ان ـت ـهــاء ه ــذا الـحـفــل البسيط
وال ـ ـ ـبـ ـ ــريء ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـسـتـمــر
إال دقـ ــائـ ــق ،شـ ـه ــدت وس ــائ ــل
ً
التواصل االجتماعي هجوما
ً
شرسا من قبل قوى اإلسالم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وبـ ـ ـع ـ ــض رج ـ ــال
ال ــدي ــن ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،لــأســف
ب ـع ـض ـه ــم طـ ـع ــن ف ـ ــي أخ ـ ــاق
ال ـح ـضــور ب ــل طــالــب بــإغــاق
الملعب أل نــه يـقــع فــي مدينة
كـ ــربـ ــاء ال ـم ـق ــدس ــة وهـ ـ ــذا مــا
اع ـت ـبــره ال ـم ـت ـشــددون إس ــاء ة
لقدسيتها.

م ـ ـ ـ ــا أود ت ـ ـ ــأ كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــده ه ــو
اح ـت ــرام ـن ــا ل ـج ـم ـيــع األديـ ـ ــان
واألم ـ ــاك ـ ــن الـ ـمـ ـق ــدس ــة ،وف ــي
الوقت ذاته ندعو المتاجرين
ب ــال ــدي ــن مـ ــن قـ ـ ــوى اإلسـ ـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـمـ ـتـ ـش ــددة إل ــى
اح ـ ـتـ ــرام ن ـع ـمــة ال ـع ـق ــل! فـهــل
حالل أن يحتفل اإلسالميون
بـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــوز فـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
مـحــافـظــة ك ــرب ــاء لـكــن ح ــرام
أن يحتفل ا لـجـمـهــور بهدف
فــي ملعب لـكــرة ا ل ـقــدم بعيد
ع ـ ــن الـ ـعـ ـتـ ـب ــات الـ ـمـ ـق ــدس ــة؟!
َ
آلـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم صـ ـ ـ ــوت أوتـ ـ ـ ـ ـ ــار آلـ ــة
ال ـك ـم ــان ولـ ــم تــؤل ـم ـهــم آه ــات
الفقراء والمهمشين بالقرب
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــد ال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة،
أخـ ـجـ ـلـ ـه ــم وج ـ ـ ـ ــود الـ ـنـ ـس ــاء

ف ـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــل االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ول ـ ــم
يـ ـخـ ـجـ ـلـ ـه ــم س ـ ـ ـ ــوء ال ـ ــوض ـ ــع
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـم ـع ـي ـش ــي،
ومـ ــن س ـخــريــة الـ ـق ــدر أن من
يـتـصــدر األصـ ــوات الــرافـضــة
ل ـح ـفــل االف ـت ـت ــاح زع ـي ــم أحــد
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ــديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــذي
ُع ـ ِـر ف بـفـســاده ونهبه للمال
الـ ـع ــام ح ـت ــى ع ــزل ــه ال ـش ـعــب.
ف ــي ال ـن ـهــايــة إس ـع ــاد ال ـنــاس
وف ــرحـ ـه ــم بـ ـ ـ «ال ـط ـم ـبــاخ ـيــة»
أف ـضــل مــن قـهــرهــم بــالـفـســاد
والمحاصصة الطائفية.
كل التحية للشعب العراقي
ال ـش ـق ـي ــق ولـ ـ ـق ـ ــواه ال ـم ــدن ـي ــة
والــديـمـقــراطـيــة فــي نضالهم
م ــن أج ـ ــل وط ـ ــن ح ــر وش ـعــب
سعيد.

يوسف سليمان الشعيب

دردشة :أكيد الخبر عند جهينة
ّ
ت ـنــاقــل ب ـعــض ال ـم ـغ ــردي ــن وال ـك ــت ــاب،
خبر اختفاء الكويت عــام  ،٢٠٢٠حسب
مــا صرحت بــه السفيرة األميركية قبل
عــدة سـنــوات ،وبعض الشعب الكويتي
كان واليزال يعتقد بصحة تلك النبوء ة
ً
أو االفتراضية ،بانيا اعتقاده هذا على
الممارسات الواقعية للحكومة ومجلس
األمة.
و ق ــد رأى مـجـمــو عــة مــن السياسيين
ً
والمتخصصين أن كثيرا مــن الظواهر
باتت تهدد وضعنا الداخلي والخارجي،
ومنها فتح بــاب تـجــارة اإلقــامــات على
مصراعيه رغم تجريم هذا الفعل محليا
ودوليا ،وكذلك استقدام العمالة الوافدة
فــي الـقـطــاعــات الـحـكــومـيــة بـشـكــل كبير
وس ــري ــع خ ـ ــال ال ـس ـن ـت ـيــن األخ ـي ــرت ـي ــن،
ً
و خـصــو صــا مــن جنسيات معينة ،مما
ينذر بوقوع ما يشبه الغزو المجتمعي
وجـ ـع ــل ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ه ــو األق ـل ـيــة
ـواز مــع كــل ذلــك،
فــي بـلــده ،وفــي خــط م ـتـ ٍ
يتسابق بعض أعضاء مجلس األمة إلى
فــرض وصايتهم في قضية التجنيس،
حـيــث يـطــالـبــون بـتـجـنـيــس م ــن يـ ّـدعــون
أن ـه ــم «بـ ـ ـ ــدون» ،رغـ ــم م ـع ــرف ــة ال ـح ـكــومــة
أصولهم ووجود األوراق الثبوتية على
ذلــك ،وعـلــى هــذا نضم صوتنا إلــى تلك
األ صــوات التي تنادي بحماية الكويت
م ــن ال ـع ـبــث الـ ــذي سـيـجـعـلـهــا ف ــي مهب
الريح.

لـكــن إذا افـتــرضـنــا أن مــا سـبــق كائن
وسيتم ،فما الطريقة او االسلوب الذي
س ـي ـج ـعــل م ــن ال ـك ــوي ــت ه ـ ِّب ــاء م ـن ـث ــورا؟!
وعليه نـقــول ،دون أن نـكــذب مــا قيل أو
ن ـق ـلــل م ــن تـ ـخ ــوف ال ـب ـع ــض ح ـي ــال ــه ،إن
ذ هــاب دو لــة مــن خريطة العالم الجديد
وفق نظام األمم المتحدة غير وارد ،وإذا
استثنينا المشيئة اإللهية ،فال يمكن أن
يكون ذ لــك الذهاب بمحض المصادفة،
فــا بــد أن تسبقه عــوا مــل لـكــي يـتــم ،فما
ً
جرى في األلمانيتين مثال كان باتفاق
شعبيهما و لــو جــود التجانس العرقي
والـلـغــوي بينهما ،وكــذلــك مــا حــدث في
اليمنين ،و مــا حــدث فــي يوغسالفيا لم
يكن إال ارادة الشعوب التي لعنت البطش
اليوغسالفي وقررت أن تنفصل وتستقل
في كيان متكامل بعد انهيار ما يسمى
باالتحاد الروسي والنظام الشيوعي.
اليوم ونحن على مشارف عام ،٢٠٢٠
على الحكومة ومجلس األمة أن يبرهنا
أحد أمرين ،إما تأكيد صدق ما أعلنته
الـسـفـيــرة األم ـيــرك ـيــة ،وف ــي ه ــذه الـحــالــة
ت ـك ــون ه ـن ــاك خ ـيــانــة ع ـظ ـمــى ل ـل ـكــويــت،
ويجب الوقوف على األحداث ومعالجة
ً
كــل مــا سـيـكــون سـبـبــا فــي تـحـقـيــق تلك
االفتراضية ،أو نفي ذلك والرد عليه من
خالل تأكيد وجود الكويت على خريطة
ً
العالم عضوا في هيئة األ مــم المتحدة،
ومخاطبة الخارجية األميركية والرئيس

األم ـي ــرك ــي ع ــن ف ـح ــوى م ــا أع ـل ـن ـتــه تـلــك
السفيرة.
ونحن كشعب كويتي ،نرفض التدخل
في تركيبتنا السكانية ،سواء باستقدام
العمالة الوافدة المبالغ فيه ،أو من خالل
التجنيس العشوائي ّ
لمدعي «البدون»،،
وعلينا كشعب أن نغير ثقافتنا وحبنا
ل ـل ـك ــوي ــت ،ف ــال ـك ــوي ــت ت ـح ـت ــاج ال ـج ـم ـيــع
لحمايتها وخصوصا في الوظائف ،فال
يعقل أن يـكــون جميع ا لـشـعــب أ ســا تــذة
جامعات وأطباء ومهندسين ومعلمين،
ال بــد أن يـكــون فــي الشعب فنيون أعلى
ً
م ـس ـتــوى م ــن ال ـك ـف ــاء ة ،ول ـيــس ع ـي ـبــا أن
يعمل الكويتي خدمة لبلده في الوظائف
ال ـب ـس ـي ـطــة ك ــال ـم ــراس ــل أو ال ـك ــاش ـي ــر أو
السائق في الوزارات ...إلخّ .
الوظيفة البسيطة ال تحقر الشخص
مادامت شريفة ،وعلى المجتمع أن يقبل
تلك الوظائف للمواطن وال يستصغرها
أو يحتقرها أو يقلل مــن ش ــأن العامل
ب ـهــا ،وع ـلــى ال ــدول ــة أن تــوعــي األج ـيــال
م ــن خ ــال م ـنــاهــج الـتـعـلـيــم بــأهـمـيــة أن
يكون أبناء البلد هم من يعملون بتلك
ال ــوظ ــائ ــف ح ـت ــى ي ـت ــم االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عــن
العمالة الوافدة.
فهل سنرى خالل األشهر ُالمقبلة ما
ً
يمكن اعتباره ردا على كل ما ذ ِكر ....أكيد
الخبر عند جهينة.
وما أنا لكم إال ناصح أمين.

صورة جديدة
كمثقفين ينجذب اهتمامنا
دومـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار الـ ـت ــي
نشعر بأنها مهمة لتحليلها
وع ــرض ـه ــا ل ـل ـق ــارئ ،صـحـيــح
ً
أن الـ ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي أح ـيــانــا
ي ـ ـكـ ــون ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـن ــا أك ـث ــر
جــاذب ـيــة لـلـتـحـلـيــل وال ـعــرض
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب
تتعلق فــي ا لـغــا لــب بمزاجية
ال ـكــاتــب وال ـه ــوى وال ـعــاط ـفــة،
ً
لـ ـكـ ـنـ ـن ــي أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ج ـ ـ ــازم ـ ـ ــا أن
الشأن الخارجي يظل األكثر
ً
استحواذا وإثارة.
مــا دفعني إ لــى كتابة هذه
ال ـك ـل ـمــات خ ـبــر طــال ـع ـتــه منذ
ع ـ ــدة أيـ ـ ــام عـ ــن لـ ـق ــاء ال ـن ــائ ــب
األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ نــاصــر
صباح األحمد لرئيسة هيئة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـل ـث ـق ــاف ــة واآلث ـ ـ ــار
ال ـش ـي ـخــة م ــي آل خ ـل ـي ـفــة ،إذ
أرى ،مـ ــن و جـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــري ،أن
هناك باإلضافة إلى اعتبارات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وعـ ـم ــق الـ ـع ــاق ــات
األخ ــوي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
ت ــرب ــط ال ـش ـق ـي ـق ـت ـيــن ال ـكــويــت

ً
تعودنا أن نسمع انتقادا للحكومة من نواب المجلس أو
ُ
من الكتاب والمعارضة ،ولكن أن تنتقد الحكومة نفسها،
فهذا األمر غريب علينا ولم نسمع به من قبل.
الكارثة أن الحكومة تقر بفسادها وتعترف بهدرها
للمال العام في سابقة لم تحدث من قبل ،ال في الكويت
وال في غيرها من دول العالم ،والغريب أنها تطلب من
نفسها تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ،وكأنها ليست
بالسلطة التنفيذية.
وأن تصرح الحكومة بتصريحات كهذه ،فاألمر يدعو
إل ــى ال ـح ـيــرة ،فـهــل ت ـنــوي الـحـكــومــة خ ــوض االنـتـخــابــات
المقبلة أم تنوي أن تكون في مصاف المعارضة بعدما
اكتشفت أن مجلسنا الحالي ال يملك حتى نقدها أو حتى
وصفها بما وصفت به نفسها ،ولسان حالها يقول :لم
نتعود في الكويت وتاريخها السياسي أن تسير األمور
دون معارضة و شــد و جــذب بين السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة ،األم ــر ال ــذي جـعــل الـحـكــومــة تـتـقـمــص دور
النواب ودورها.

يعني بالعربي المشرمح:

ً
يــا ن ــواب األم ــة الـحـكــومــة ت ـقــول لـكــم إن لــديـهــا ف ـســادا
ً
وهدرا وبيروقراطية ،فأين دوركم الدستوري؟! فليس من
المنطق أن تكون الحكومة سلطة تنفيذية وسلطة رقابية
وتشريعية في آن واحد ،إال إذا كنتم قد تنازلتم عن دوركم
الدستوري ،وهذا ما هو واضح ،األمر الذي جعل الحكومة
تنتقد الحكومة ،وقد تضعها في دور االنعقاد المقبل على
منصة االستجواب.

الجنسية ...مستحقوها
وبعض تاريخها
خالد اسنافي الفالح
فــي ديسمبر ١٩٥٩م ،أ ص ــدر ا لـشـيــخ عـبــدا لـلــه السالم
رحمه الله -قانون الجنسية الكويتية ،الذي جاء بعدسنتين من أول إحصاء سكاني عام ،ويشير هذا التعاقب
السريع إلى النية الجادة للقيادة السياسية آنــذاك في
االنتقال من أعراف اإلمارة العشائرية إلى أنظمة الدولة
ّ
الـمــدنـيــة ،الـتــي تتطلب وج ــود سـجــات بـيــانــات ألفــراد
ّ
التجمع البشري المنتمي إلى جغرافية الكيان السياسي
ً
ّ
الذي يعده موطنا له.
ن ــص ه ــذا ال ـق ــان ــون ف ــي م ــادت ــه ( )٢١ع ـلــى أن إث ـبــات
مواطنة المتقدم للجان الجنسية ،بعد التحقيق معه،
تكون باألوراق الثبوتية ،كسند الملكية العقارية وجواز
السفر حسب المادتين ( )١٥و( )١٦من المرسوم األميري
 ١٩٦٠/٥بقانون لجان التحقيق في الجنسية الكويتية،
أو ش ـهــادة ال ـش ـهــود ،أو الـشـهــرة ال ـعــامــة ،أو أي ــة قرينة
كافية يستدل بها أ عـضــاء ا لـلـجــان ،كاللهجة والسمت
وغير ذلك من األمــارات المادية كما ذكرته المادة ()١٣
من المرسوم المذكور.
ك ـ ــان ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي ذاك الـ ــزمـ ــن ال يـ ــزالـ ــون ع ـل ــى نـمــط
مـعـيـشـتـهــم غ ـيــر الـمـسـتـقــر ب ـيــن س ـفــر ال ـت ـج ــارة الـبــريــة
والـبـحــريــة واالع ـت ـنــاء بــأراضـيـهــم ال ــزراع ـي ــة ،س ــواء في
اإلحساء أو نجد أو جنوب البصرة ،وعلى طبع االرتحال
ف ــي ال ـث ـقــافــة الـمـعـيـشـيــة أله ــل ال ـب ــادي ــة ،لــذلــك ل ــم تصل
مواعيد انعقاد اللجان األر بــع إ لــى مسامع أكثرهم إال
متأخرة.
وبحسب وكــالــة األن ـبــاء الكويتية (كــونــا) فــإن دائــرة
الشرطة واألمن العام دعت بتاريخ  ٥أبريل ١٩٦١م جميع
القاطنين في المدينة والقرى إلى مكتب التحقيق في
منطقة قبلة ،ودعت سكان البادية إلى مكتب التحقيق
ً
ً
في الشامية ،حصرا دون باقي اللجان! ،مما يؤثر حتما
ّ
في ّ
تعرف أعضاء اللجان لبعض المتقدمين ،أو التشكيك
في شهادات شهودهم! وقد حصل أن اتجه أبناء األسرة
الواحدة إلى تلك اللجان وخرج بعضهم بوثائق اختلف
فيها اسم العائلة ورقم مادة الجنسية!
لم يحدد القانونان مدة ينتهي بانتهائها عمل لجان
الجنسية األربع ،إال أن المادة ( )٢٢من قانون الجنسية
منعت منح ج ــوازات السفر لمن لــم تثبت لــه الجنسية
بعد انقضاء سنتين من العمل بالقانون ،مما يوحي
ً
بأن تلك المدة هي العمر االفتراضي للجان ،خصوصا
ً
أن ــه بــا ُنـقـضــاء ه ــذه ال ـم ــدة ،وت ـح ــدي ــدا ف ــي  ٣٠ديسمبر
 ،١٩٦١أ جريت انتخابات المجلس التأسيسي المعني
بوضع دستور البالد .ولعل كشوف الناخبين للمجلس
التأسيسي هي الوثيقة الرسمية التي تحمل أسماء كل
الكويتيين بصفة أ صـلـيــة ،وا لـتــي يمكن لكل مستحق
للجنسية الكويتية االحتجاج بها اليوم.

أجمل أغاني العيد
لينا قاسم*

د .أسامة خالد المسباح

والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ف ــرص ــة م ـتــاحــة
أم ـ ــام ال ـب ـل ــدي ــن ل ـل ـت ـع ــاون فــي
هـ ــذا الـ ـش ــأن ،الس ـي ـمــا م ــع مــا
ت ـم ـل ـك ــه الـ ـبـ ـح ــري ــن م ـ ــن إرث
ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي ب ــوصـ ـفـ ـه ــا مـ ـه ــدا
للحضارة الدلمونية القديمة
ونـ ـقـ ـط ــة اتـ ـ ـص ـ ــال بـ ـي ــن ط ــرق
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب،
ك ــذل ــك دولـ ــة ال ـكــويــت ال ت ــزال
الدراسات الميدانية والحفائر
وال ـشــواهــد األث ــري ــة الـحــديـثــة
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدة مـ ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة
كالقرين ووارة و بــر قــان وتل
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات والـ ـصـ ـبـ ـي ــة،
تؤكد عمقها الحضاري الذي
ام ـ ـتـ ــد ف ـ ــي بـ ـع ــض م ـنــاط ـق ـهــا
إل ــى مــا قـبــل ال ـم ـيــاد ،ومنها
القلعة الهلنستية ،والمعبد
البحري ،وتل الخزنة ،وجزيرة
ف ـي ـل ـكــا (إيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاروس) إض ــاف ــة
إل ـ ـ ــى الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ــدلـ ـم ــونـ ـي ــة،
ح ـي ــث ي ــرب ــط األث ـ ــري ـ ــون ه ــذه
الشواهد المكتشفة بأراضي
وجزر الكويت وبين حضارة
ً
دل ـمــون الـبـحــريــن ،ف ـضــا عن
الدور المرصود للبحرين في
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فترة بداية العصر اإلسالمي،
ك ـم ــا ع ـث ــر فـ ــي الـ ـك ــوي ــت عـلــى
مسكوكات نقدية تــر جــع إلى
ال ـع ـصــر األمـ ـ ــوي ،إل ــى جــانــب
ش ــواه ــد تــاري ـخ ـيــة تــرجــح أن
الكويت كانت تقع على طريق
الحج القديم المسمى بطريق
زبيدة ،وفي ظني أن استغالل
هـ ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداد الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
لـلـبـلــديــن ،ك ــاف رب ـمــا وح ــده،
ل ـخ ـل ــق وتـ ـع ــزي ــز صــورت ـه ـمــا
ودور هـمــا الحضاري الممتد
منذ القدم في بناء الحضارة
االنسانية.
ً
أخيرا أتمنى أن أرى جهات
وم ــؤسـ ـس ــات غ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة،
تمول هذه النشاطات الكشفية
وال ـ ـح ـ ـفـ ــائـ ــر الـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــدة ت ـحــت
ً
تــراب الكويت مثمنا في هذا
اإلطــار مــا تقوم بــه دار اآلثــار
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــوده ــا
الشيخة حصة صباح السالم،
إذ يـبـقــى لـلـمـجـتـمــع وأف ـ ــراده
دور مهم في التطوع بالجهد
والـ ــوقـ ــت وال ـ ـمـ ــال الس ـت ـث ـمــار
مــواقــع هــذا ال ـثــراء التاريخي

ل ـك ـش ــف الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ثـ ـ ــروات
البالد وتنميتها ،فال شك أن
هذا النوع من النشاط سيزيد
شـ ـ ـع ـ ــور األجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة
بــالـفـخــر النـتـمــائـهــا إل ــى هــذا
ال ــوط ــن ال ـغــالــي وإبـ ـ ــراز عمق
ت ـجــذره اإلن ـســانــي ،بــل يمكن
ً
م ــن خـ ــال هـ ــذا الـ ـ ــدور أي ـضــا
ت ـص ـح ـيــح االعـ ـتـ ـق ــاد ال ـســائــد
بين األكثرية بأن الكويت فقط
«ن ـف ــط وص ـ ـحـ ــراء» ،فــالـكــويــت
أرض ووطن وجذور تاريخية
ً
ً
راسخة وستبقى دوما منبعا
لـ ـلـ ـعـ ـط ــاء وال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ب ــأه ـل ـه ــا
وحكامها األوفياء ،فهل نحن
مستعدون لرسم هذه الصورة
الجديدة للكويت؟!

«يــا أجـمــل أغنية فــي كــل ع ـيــد» ...عـبــارة أردده ــا فــي كل
عيد لذكرى والدتي رحمها الله ،فأغنية العيد قد تكون
ً
رم ــزا ألشـخــاص شكلوا مصدر فرحتنا فــي األعـيــاد عبر
سـنــوات ،فكانوا هم أغنيتنا وسعادتنا ،لتصبح بعض
عبارات العيد العذبة من جملة الذكريات التي تعلق بذاكرة
الكبار والصغار.
وال يوجد بلد أو منطقة تخلو من أغنية أو نشيد للعيد،
سواء كانت عبارات يغنيها األطفال في لعبهم وعاداتهم
أو أغاني يستمتع بها الكبار.
وقد زاد انتشار األغاني المتصلة بالعيد في كل بلد
مع زيادة االنتشار والتواصل اإلعالمي ،فأصبح أغلبها
غير مختص ببلد معين ،فتجد أغنية تحمل لهجة أو عادة
ببلد ما تغنى وتذاع في باقي البالد؛ ألن أعياد المسلمين
ملك لهم جميعا ،وهي أيام يجب فيها التواصل والتراحم؛
مما يشجع على إذاعــة تلك األغــانــي في أغلب المحطات
والقنوات بغض النظر عن البلد الذي صدرت منه كنوع
من التواصل والمشاركة بين األقطار والبلدان ،ليصبح
أغلب تلك األغاني جزء ا من التراث الجمعي لتلك البلدان.
وتبقى لكل منا أغنيته المفضلة التي يرددها ،ال في
األعياد فقط بل كلما احتاج إلى الشعور باإليجابية التي
تتضمنها عبارات ومعاني فرحة العيد ،وفي حدود علمي
فإن هذا األثر المعنوي ألغنيات العيد يندر من يتناوله
بالبحث والدراسة المفصلة من العلماء المتخصصين ،أو
ينتبه إليه األشخاص في خضم الحياة المعيشية.
ويبقى العيد بما يحمله من معان وقيم روحية عليا
ً
ً
أريجا وعطرا تعبق به األغاني واألناشيد ،نسأل الله أن
يعيده علينا وعلى كل المسلمين بالصحة والسعادة وأن
يتقبل منا فيه صالح األعمال.
*عضو اتحاد المهندسين العرب
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فرصة ترامب لتفادي الكارثة في سورية

جوش روجن – واشنطن
بوست

إذا قامت القوات التركية
بغزو سورية فإن الكرد قد
يتحالفون مع الرئيس السوري
بشار األسد ،وهي خطوة
تصب في مصلحة إيران
وتنظيم داعش ،وفي تلك
الحالة سيتبخر أي تأثير لنفوذ
الواليات المتحدة للضغط
من أجل تحقيق حل سياسي
مقبول.

حـقـقــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
ً
وتــرك ـيــا اخ ـت ــراق ــا الف ـت ــا تمثل
في توصل طرفي المفاوضات
ال ـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـع ــد ع ـ ــدة ش ـهــور
م ــن ال ـم ـفــاوضــات الـمـتــواصـلــة
والـمـضـنـيــة ح ــول ال ــوض ــع في
شمال سورية .وتشير األنباء
الرسمية من العاصمتين الى
أن البلدين اتفقا على تنسيق
جهودهما وخططهما من أجل
اق ــام ــة مـنـطـقــة ع ــازل ــة – أطـلــق
ً
عليها اسم منطقة آمنة تحديدا
– تـ ـق ــول ت ــرك ـي ــا إنـ ـه ــا ت ـهــدف
ا ل ــى تشجيع ع ــودة الالجئين
الـ ـس ــوريـ ـي ــن الـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي وق ــت
الح ــق .فــي غ ـضــون ذل ــك يقول
خبراء إن هذه التطورات تشكل
ً
ف ــرص ــة نـ ـ ــادرة ج ـ ــدا بــالـنـسـبــة
الى الرئيس األميركي دونالد
ترامب من أجل التراجع خطوة
عن حافة الكارثة التي قد تسفر
عـنـهــا األوض ـ ــاع الـمـتــأزمــة في
سورية.
وعلى أي حال ،يمكن القول
إن في وسع الرئيس األميركي
تـ ــرامـ ــب ان ـ ـقـ ــاذ س ـي ــاس ـت ــه فــي
س ــوري ــة م ــن خ ــال الـتــوضـيــح
الصريح بأن الواليات المتحدة
سوف تبقى في سورية من أجل
الدفاع عن مصالحها القومية
الحيوية في ذلك البلد.
وتـ ـ ـج ـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن
الرئيس األميركي منذ أن أعلن
عبر تغريدة في شهر ديسمبر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ــرر س ـح ــب
ق ــوات ب ــاده مــن ســوريــة وذلــك
م ــن دون ال ـت ـش ــاور م ــع معظم
ق ــادت ــه الـعـسـكــريـيــن أصـبـحــت
استراتيجية الواليات المتحدة
فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة – الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فــي
المناطق الشمالية الشرقية من
ذلك البلد الذي أنهكته الحرب
– مـجــرد «لخبطة» وتعثر وال
ش ـ ــيء أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ــك بـحـســب
العديد من المحللين.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى – وفـ ــي
المقابل – ينسب الفضل الى
ً
الرئيس ترامب نظرا ألنــه قرر
ال ـتــراجــع ب ـص ــورة جــزئـيــة عن
ً
قـ ــراره وأع ـلــن أي ـضــا فــي شهر
فـبــرايــر الـمــاضــي أن مجموعة
صغيرة من القوات األميركية
سوف تبقى في سورية من أجل
مــواج ـهــة وتـحـجـيــم الـعـنــاصــر
االسالمية المسلحة اضافة الى
ابقاء شراكة الواليات المتحدة
مـ ــع ال ـ ـكـ ــرد وم ــراقـ ـب ــة الـ ـق ــوات
االيرانية في المنطقة.

إذا أرادت الواليات
المتحدة الحصول
على أي نفوذ في
األحداث التي ستجري التهديدات التركية المثيرة
للقلق
في سورية خالل
المرحلة المقبلة
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ي ـم ـك ــن
الـقــول إن الـخــاف األمـيــركــي –
فعليها تسوية
التركي دفع الى نقطة االنهيار
خالفاتها مع أنقرة
تهديدات أنقرة بالقيام بغزو

القوات األميركية في شمال سورية
الـمـنــاطــق الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة
من سورية وهي خطوة تهدد
بـ ـتـ ـح ــول سـ ـي ــاس ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـغ ــام ـض ــة ال ـ ــى مــا
يوصف بالفشل الــذريــع .وفي
حال قيام القوات التركية بغزو
سورية فإن الكرد قد يتحالفون
م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األس ــد وهــي خـطــوة تصب في
مصلحة ايران وتنظيم داعش
– وفي تلك الحالة سوف يتبخر
أي ت ــأثـ ـي ــر لـ ـنـ ـف ــوذ الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـض ـغــط مـ ــن أج ــل
تحقيق حل سياسي مقبول.
وب ـ ـعـ ــد أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم
الطفيف أعلنت وزارة الخارجية
ً
األميركية أخـيــرا أن واشنطن
وأنقرة اتفقتا على اقامة منطقة
آمـ ـن ــة فـ ــي الـ ـج ــان ــب الـ ـس ــوري
م ــن ال ـ ـحـ ــدود م ــع ت ــرك ـي ــا عـلــى
شـكــل «م ـمــر س ــام» نـحــو قيام
م ــرك ــز ع ـم ـل ـيــات م ـش ـتــركــة فــي
داخــل تركيا مــن أجــل الشروع
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة.
وق ــال لــي أح ــد كـبــار مسؤولي
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
إن «الخطة تهدف ا لــى تمكين

ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن الـقـيــام
بدوريات مع القوات التركية من
أجل ضمان األمن في المنطقة
اآلمـنــة ،وأن التفاصيل ليست
نهائية حتى اآلن ولكن تقوية
التعاون األميركي – التركي في
تلك المنطقة تحسن الفرصة
لـتـحـقـيــق األهـ ـ ــداف األمـيــركـيــة
والـتــوصــل الــى حــل للنزاع في
سورية».

النفوذ األميركي المنشود
وإذا أرادت الواليات المتحدة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أي نـ ـف ــوذ فــي
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ــاألح ـ ـ ــداث ال ـت ــي
سـ ــوف ت ـج ــري ف ــي س ــوري ــة في
المرحلة المقبلة يتعين عليها
ت ـس ــوي ــة خ ــاف ــات ـه ــا م ــع أن ـق ــرة
والـ ـتـ ــي ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى أس ـب ــاب
مـعـقــدة وخـطـيــرة .واألكـ ــراد في
سورية – وهــم حلفاء لنا قمنا
بـتـسـلـيـحـهــم ل ـم ـحــاربــة تنظيم
داعش – يجب أن يحصلوا على
ضـمــانــات ب ــأن ال ـقــوات التركية
لن تقضي عليهم ،كما يجب أن
يحصل األت ــراك على ضمانات

السيناتور لندسي غراهام

ب ــأن األكـ ــراد س ــوف ينسحبون
من مناطق الحدود ،وتعتبر هذه
الضمانات خطوة فــي االتجاه
الصحيح.
و مـ ـ ـ ـ ــا ال تـ ـ ـق ـ ــر بـ ـ ـ ــه االدارة
األميركية ولكن يعرفه القادة في
الجيش والكونغرس هو أن هذه
الخطة كلها تعتمد على ابقاء
معظم القوة المكونة من حوالي
 900جندي أميركي في سورية
وربما ارسال عدة مئات آخرين...
كما أخبرني السيناتور لندسي

ً
غراهام الذي قال أيضا إن ترامب
يجب أن يعلن د عـمــه للمنطقة
اآلمنة وأن يعد بقيام الواليات
ً
المتحدة بدورها أيضا.
وقال« :يتعين على الرئيس أن
يبلغ الحلفاء أننا لن نتخلى عن
شمال شرق سورية ،والناس في
حالة تشوش وإربــاك وقد حان
الوقت لتوضيح األمر».
وقد أبلغني غراهام أن القادة
العسكريين في الميدان يحبذون
تقوية حضور القوات العسكرية
«بــال ـم ـئــات ول ـيــس ب ـ ــاآلالف من
أجل نجاح فكرة المنطقة اآلمنة
م ـ ــن دون ا ل ـت ـض ـح ـي ــة ب ـم ـه ـمــة
محاربة االرهاب أو دفع األكراد
الى أحضان حكومة دمشق».

تحريك الخاليا النائمة
وفي غضون ذلك ،عمد تنظيم
داع ـ ــش الـ ــى «ت ـن ـش ـيــط ال ـخــايــا
ال ـن ــائ ـم ــة» ف ــي س ــوري ــة بحسب
تقرير صدر عن المفتش العام
ف ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـيــرك ـيــة
ً
أخـ ـي ــرا .وسـ ــوف ت ـكــون ال ـقــوات
الكردية في حاجة الى مزيد من

التدريب والتسليح من الواليات
المتحدة – وليس العكس – كما
أن ال ـت ـق ــري ــر حـ ـ ــذر مـ ــن وجـ ــود
حوالي  45ألف مؤيد لداعش في
مخيم «الـهــول» الــذي ال يخضع
لرقابة الى حد كبير.
وقد أوجز السيناتور غراهام
م ـخ ــاط ــر االنـ ـسـ ـح ــاب ب ـص ــورة
ً
ت ــام ــة ق ــائ ــا لـنـتـخـيــل ال ــوض ــع
ب ـعــد س ـنــة م ــن اآلن م ــع تـحــرك
داع ـ ــش ف ــي س ــوري ــة وان ـض ـمــام
األك ــراد الــى الحكومة السورية
وتــوس ـيــع اي ـ ــران وج ــوده ــا في
ً
سـ ــوريـ ــة مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ــى أن ه ــذه
ً
ً
الـتـطــورات تشكل سـجــا أمنيا
ً
قاسيا بالنسبة الى ترامب .ومن
وجـهــة نـظــر سـيــاسـيــة ،اذا عــاد
داعش بقوة ألننا انسحبنا فإن
ذلك سوف يحسب على ترامب
م ــع ال ـق ــول ان ــه ال يـخـتـلــف على
االط ـ ــاق ع ــن الــرئ ـيــس الـســابــق
باراك أوباما.
وصحيح أن حمالت الرئيس
تــرامــب تـمـحــورت ح ــول اخ ــراج
الواليات المتحدة من مستنقع
الحروب في الخارج ولكنه أكد
ً
أيضا أنه لن يكرر خطأ أوباما

فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق عـ ـن ــدم ــا ان ـس ـحــب
ً
بصورة تامة وتــرك فراغا مأله
تـنـظـيــم داعـ ــش .وإذا ك ــان على
ً
الرئيس ترامب أن يختار واحدا
فقط من تلك الخيارات فإن عليه
أن يختار مــا يضمن سالمتنا
وأمننا.
والمسألة هنا ليست متعلقة
بمغامرة عسكرية وتغيير نظام
أو نفط أو غير ذلك من الجوانب
ال ـت ــي يـهــاجـمـهــا م ـعــارضــو أي
اسـتـخــدام لـلـقــوة فــي السياسة
الخارجية – والمسألة تتعلق
بسبل حماية مصالحنا القومية
الـحـيــويــة الـتــي تشمل محاربة
ال ـت ـطــرف اض ــاف ــة ال ــى مـحــاولــة
منع سورية من أن تتحول الى
م ـص ــدر أك ـب ــر ل ـع ــدم االس ـت ـقــرار
والـ ـ ـم ـ ــأس ـ ــاة االنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
يعيشها ذل ــك الـبـلــد فــي الــوقــت
الراهن.

ُ َ
عميل األسد يعالج في بيروت رغم مذكرة توقيفه!

اللواء جميل الحسن الذي
دعا إلى التخلص من عدد
إضافي من المتظاهرين
االجتماعات السورية
خالل
ّ ً
المغلقة ،وعبر علنا عن
ضرورة قتل جميع خصوم
نظام بشار األسد منذ
البداية ،كما فعل عند سحق
الثورة في حماة عام ،1982
ذلك ًاللواء نفسه يعاني
ضعفا في القلب!

وكالة جميل الحسن
رئيس المخابرات
الجوية السورية
السابق كانت تعمد
إلى تعذيب السجناء
واغتصابهم
وتجويعهم وقتلهم

●

كريستوف رويتر
وفيديليوس شميد  -شبيغل
جميل الحسن هو واحد من أتباع
نظام األسد األكثر وحشية ،لكن رغم
صــدور مذكرة توقيف دولية بحقه،
تمكن من السفر إلى بيروت لمعالجة
قلبه المريض ،لماذا لم يوضع تحت
اإلقامة الجبرية إذن؟
فــي إحــدى الـمــراحــل السابقة ،بدا
وكأن محاولة مقاضاة أحد أهم القادة
ّ
ً
ً
السوريين بدأت فعال ،علما أنه متهم
بارتكاب عشرات آالف جرائم القتل
ضد شعبه ،في يونيو  ،2018أصدرت
محكمة العدل الفدرالية في ألمانيا
مذكرة توقيف بحق جميل الحسن،
رئيس المخابرات الجوية السورية.
ِّ
قد تكون كلمة «مخابرات» ُمضللة
ً
نظرا إلى حقيقة األعمال التي تقوم
بها وكالة الحسن ،التي يعمد العمالء
في السجون التابعة لها إلى تعذيب
السجناء واغتصابهم وتجويعهم
وقتلهم ،في شهر نوفمبر الماضي
أص ـ ـ ـ ــدرت ف ــرنـ ـس ــا ب ـ ــدوره ـ ــا م ــذك ــرة
توقيف ضد الحسن.
كانت المذكرات الدولية في البداية
ّ
مجرد موقف سياسي ،إذ لم يظن أحد
أن محاكمة الحسن ممكنة على أرض
ّ
الواقع ،أقله طالما بقي بشار األسد
ّ
حاكم سورية الدكتاتوري ،لكن تبين
اآلن أن رئيس المخابرات سافر إلى
ال ـخــارج مرتين على األق ــل منذ عام
 ،2018وبعبارة أخرى ،كانت الفرصة
م ــؤاتـ ـي ــة الع ـت ـق ــال ــه ،ل ـك ــن ح ـكــومــات
متالحقة أوقفت محاوالت احتجازه
بكل بساطة.
لطالما دعــا اللواء جميل الحسن
إلـ ــى «ال ـت ـخ ـل ــص» م ــن عـ ــدد إض ــاف ــي

بشار األسد

جميل الحسن

من المتظاهرين خــال االجتماعات
ً
المغلقةّ ،
وعبر علنا عن ضرورة قتل
جميع خـصــوم الـنـظــام الدكتاتوري
مـنــذ ال ـب ــداي ــة ،كـمــا فـعــل عـنــد سحق
الثورة في حماة عام  ،1982ذلك اللواء
ً
نفسه يعاني ضعفا في القلب!

تـتـبــادالن إط ــاق الـنــار فــي ضواحي
محافظة إدلب ،شمالي سورية ،لكنه
شهر
أصيب بنوبة قلبية أخــرى في ُ
يونيو ،وفي أواخــر ذلك الشهر ،ن ِقل
الحسن بطريقة غير رسمية وباسم
مستعار إلى بيروت ،حيث دخل إلى
مستشفى الجامعة األميركية الذي
ُيعتبر األفضل في المنطقة.
أكــد أحــد األطـبــاء هناك لصحيفة
«شبيغل» على دخول مسؤول سوري
بارز إلى المستشفى في تلك الفترة،
يـقــول الطبيب إنــه دخــل عبر مدخل
جانبي من دون أن تلتقطه كاميرات
المراقبة ،ثم سيق إلــى قسم أمــراض
ال ـق ـلــب ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس حيث
خ ـض ــع ل ـح ــراس ــة م ـ ـشـ ــددة ،واع ـت ـبــر
الطبيب حالته سيئة.
أث ـن ــاء م ـحــاولــة زي ـ ــارة الـ ـل ــواء في
ال ـطــابــق ال ـخ ــام ــس ،ف ــي ب ــداي ــة شهر
يــونـيــو ،كــانــت جميع مـقــاعــد ال ــزوار
ف ــارغ ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء رج ـ ــال مـفـتــولــي
العضالت ببذالت ضيقة ،فأوضحوا
ً
ســر يـعــا أن أي زوار مجهولين غير
ُم ّ
رحب بهم.

سريع االنفعال
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،أص ـيــب
ً
ال ـح ـســن ( 66ع ــام ــا) ب ـث ــاث نــوبــات
ّ
وتعرض ألســوأ واحــدة منها
قلبية،
غـ ــداة إق ـ ــدام ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري على
إس ـق ــاط ط ــائ ــرة حــرب ـيــة روس ـي ــة في
شهر سبتمبر الـمــاضــي ،وقــد كانت
تلك الحادثة كفيلة بإغضاب الحسن
المعروف بسرعة انفعاله.
ل ــم ت ـكــن فـ ــرص ت ـعــاف ـيــه واض ـحــة
ّ
لفترة ،لكن وفــق مصدر مطلع ،عاد
ولـعــب دور الــوسـيــط فــي بــدايــة هذه
السنة ،عبر الهاتف على األقل ،حين
ب ــدأت مجموعتان مــن الميليشيات
الـ ـس ــوري ــة (واحـ ـ ـ ـ ــدة ت ـح ــت ال ـق ـي ــادة
اإليــرانـيــة ،واألخ ــرى بقيادة الــروس)

مستشفى الجامعة األميركية ببيروت
ي ـ ـقـ ــول الـ ـطـ ـبـ ـي ــب م ـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة« :ي ــدي ــن كـبــار
المسؤولين في نظام األسد الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ط ـ ــوال ال ــوق ــت ،ل ـكــن حين
يتعرضون لمشاكل قلبية خطيرة،
ً
ي ــأت ــون جـمـيـعــا إل ــى ه ـنــا ،ه ـكــذا هو
الوضع منذ سنوات» .بحسب قوله،
تلقى نائب الرئيس السوري السابق
فــاروق الشرع العالج في مستشفى
ً
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة أي ـض ــا ،وحـتــى
زعيم حــزب البعث الحاكم ورؤســاء
األجهزة األمنية السورية.

رد غير ُم َ
ستعجل!

ً
ليس غريبا إذن أن يذهب الحسن
إل ــى ب ـي ــروت ،حـتــى أن ه ــذه ال ــزي ــارة
لـيـســت األول ـ ـ ــى ،ف ـفــي ش ـهــر ف ـبــرايــر،
حصل مسؤولون ألمان على معلومة
مفادها أن الحسن تلقى العالج في
ق ـســم أم ـ ــراض ال ـق ـلــب ف ــي مستشفى
الجامعة األميركية.

ق ـ ـ ـ ّـدم الـ ـم ــدع ــي ال ـ ـعـ ــام االت ـ ـحـ ــادي
ً
األلماني بيتر فرانك طلبا بتسليمه
إلى الحكومة اللبنانية حينئذ ،لكن
بدا وكأن بيروت لم تعتبر الموضوع
ً
ً
عاجال للرد سريعا .في شهر مارس،
ً
أ ج ــرت الحكومة تحقيقا بالتعاون
مع المديرية العامة ألمن الدولة ،ثم
ً
أعلنت باقتضاب أن أحدا باسم جميل
يدخل إلى لبنان منذ بداية
الحسن لم ُ
ع ــام  ،2018ن ـ ِقــل ال ـج ــواب مــن وزارة
العدل اللبنانية إلى وزارة الخارجية
ً
ال ـتــي نـقـلـتــه أخ ـي ــرا إل ــى األل ـم ــان في
شهر أبريل.
فيما يخص زيارة الحسن األخيرة،
تلقى األل ـمــان والـفــرنـسـيــون ،وحتى
األميركيون على األرجــح ،معلومات
ً
عن تهريب المريض سرا من سورية،
ل ـكــن ل ــم ي ـح ـصــل شـ ــيء هـ ــذه ال ـم ــرة.
ّ
وفق مصادر مطلعة في ألمانيا ،لن
ّ
يجازف أي طــرف في لبنان بتحمل
مسؤولية اعتقال جميل الحسن ،إذ
ال تريد أي كتلة حاكمة في الحكومة

اللبنانية إثارة غضب نظام األسد.
يرفض الجميع في وزارة الداخلية
اللبنانية تقديم أي معلومات عن هذه
ً
القضية ألنها «مسألة حساسة جدا»
كما ُيقال ،وقد صدر التعليق الرسمي
الوحيد بعد أيام من التحقيق األولي
من جانب متحدث رفض اإلفصاح عن
اسمه ،فقال« :ال تعليق»!
ي ـ ـقـ ــول الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة إن ال ـمــريــض
السوري خرج من المستشفى وسط
ً
حراسة مشددة في  21يوليو تقريبا،
لـكــن ال ي ـعــرف أح ــد بـعـ ُـد وجـهـتــه أو
حقيقة وضـعــه .سبق ونـ ِقــل منصب
الحسن كرئيس للمخابرات الجوية
إل ــى نــائ ـبــه ف ــي ب ــداي ــة ش ـهــر يــولـيــو،
ـزء مــن تغيير واس ــع فــي القيادة
كـجـ ٍ
العسكرية واألمنية.
بعبارة أخرى ،نجح جميل الحسن
ً
في الهرب ...مجددا!

opinion@aljarida●com

رؤى عالمية
هل يطلق ترامب مصالحة في الشرق األوسط دون قصد؟

ناقلة نفط في الخليج وزورقان إيرانيان

تريتا بارسي – ذي
أميركان بروسبيكت

أدى الغزو األميركي للعراق
في عام  2003إلى انهيار
النظام الجيوسياسي القائم
في الشرق األوسط ،ومنذ
ذلك الحين ،تسود الفوضى
في أنحاء المنطقة ،وقد
تزامنت مظاهر العنف وغياب
االستقرار في العقد الماضي
مع نشوء قوى جيوسياسية
محورية تحاول فرض توازن
جديد.

في المواجهة القائمة
بين ترامب وإيران
يبدو أن اإليرانيين
هم الفائزون على
المدى الطويل

ّ
صعدت إدارة ترامب عداوتها
غ ـيــر الـمـنـطـقـيــة م ــع إي ـ ــران حتى
بـلـغــت مـسـتــويــات غـيــر مسبوقة
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،حـيــن
فـ ــرضـ ــت ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى وزي ـ ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد
ظـ ــريـ ــف .ص ـح ـي ــح أن ـ ـهـ ــا خ ـط ــوة
ً
سخيفة وتتعارض مباشرة مع
ادع ـ ــاء ت ــرام ــب س ـع ـيــه إلـ ــى نـشــر
الديمقراطية ،لكن من المستبعد
ُ
أن تـ ـغ ـ ّـي ــر ح ـق ـي ـقــة واض ـ ـحـ ــة فــي
ال ـمــواج ـهــة ال ـقــائـمــة ب ـيــن تــرامــب
وإيـ ـ ـ ــران ،ح ـيــث ي ـب ــدو أن ظــريــف
واإليــران ـي ـيــن هــم ال ـفــائــزون على
ال ـمــدى الـطــويــل .لــم يغفل حلفاء
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي الخليج
ال ـع ــرب ــي ع ــن هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،وب ــدأ
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
األس ــاس ،لكن فــي هزيمة ترامب
انتصار للواليات المتحدة!
ً
كان الوضع اإليراني مضطربا
فــي شـهــر مــايــو مــن ه ــذه الـسـنــة،
فــأعـلــن تــرامــب عــن تصعيد بــارز
ي ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـخ ـف ـيــض ص ـ ــادرات
الـنـفــط اإليــران ـيــة إل ــى أن تصبح
معدومة ،من خالل رفض تجديد
اإلعفاء من العقوبات في البلدان
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة واآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ،وب ـمــا
أن االق ـت ـص ــاد اإليـ ــرانـ ــي يـعـتـمــد
بشدة على النفط ،فقد ال تتمكن
ط ـه ــران م ــن تـحـ ّـمــل كـلـفــة الـحــرب
االقتصادية التي أطلقها ترامب
وبلغت أعلى المستويات.
منذ انتهاك االتـفــاق اإليــرانــي
الـنــووي قبل سنة ،سعى ترامب
إل ــى تــدمـيــر االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي

عبر إع ــادة فــرض العقوبات .في
البداية ،كــان اإليــرانـيــون يأملون
اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـج ــارت ـه ــم م ــع ب ـل ــدان
االتحاد األوروبــي وحماية إيران
م ــن ال ـح ــرب االق ـت ـص ــادي ــة ،وه ــذا
مــا دفــع طـهــران إلــى االمتناع عن
ال ـ ــرد ع ـل ــى اسـ ـتـ ـف ــزازات ت ــرام ــب،
على اعتبار أنها تستطيع ّ
تحمل
ال ـض ـغ ــوط االق ـت ـص ــادي ــة إلـ ــى أن
ينتهي عهده.
لكن االتـحــاد األوروب ــي اكتفى
ً
بمواقف إيجابية شفهية ،وعمليا،
ً
كــانــت أوروبـ ــا أكـثــر حــرصــا على
ً
تطبيق عقوبات ترامب بــدال من
الـتـمـســك بــال ـتــزامــات ـهــا بـمــوجــب
االتفاق النووي ،ألسباب واقعية
ّ
كثيرة ،تخلى االتحاد األوروبــي
ّ
عـ ــن إي ـ ـ ـ ــران إذن .وحـ ـي ــن ص ــع ــد
تــرامــب إجــراء اتــه عبر استهداف
جميع صــادرات النفط اإليرانية،
كــان صبر طـهــران تجاه االتحاد
األوروبي قد نفد.
ّ
وف ــي ح ـيــن ات ـج ــه ت ــرام ــب إلــى
تضييق الـخـنــاق على إي ــران من
خ ــال تــدمـيــر قـطــاعـهــا الـنـفـطــي،
لــم تـعــد ط ـهــران تستطيع ّ
تحمل
األل ــم مــن دون تـحــريــك أي ساكن
أو انـ ـتـ ـظ ــار نـ ـه ــاي ــة واليـ ـ ـت ـ ــه .لــم
ت ـكــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمـيــركـيــة
الرامية إلى فرض أقصى درجات
ً
الضغوط مكلفة أبدا بالنسبة إلى
ترامب حين كان يحاول القضاء
على االقتصاد اإليراني .بل كانت
ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـخ ــاط ــر وال ـت ـك ــال ـي ــف
تستهدف الـجــانــب اإليــرانــي ولم
يمس أي منها فريق ترامب .في

ظــل وض ــع مـمــاثــل ،مــن المنطقي
أال ُي ـخ ـف ــف ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
الضغوط أو ُي ّ
غير استراتيجيته،
ل ـ ــذا احـ ـت ــاج ــت إي ـ ـ ـ ــران إل ـ ــى قـلــب
الطاولة عليه!
ب ـ ـعـ ــد بـ ـضـ ـع ــة أس ـ ــاب ـ ـي ـ ــع م ــن
اسـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ــط
اإليرانية ،وقعت سلسلة حوادث
ل ــم تـتـضــح مــابـســاتـهــا ب ـعــد في
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ف ـت ـعـ ّـرض عــدد
من ناقالت النفط لهجوم غامض.
رب ـ ـمـ ــا كـ ــانـ ــت إيـ ـ ـ ـ ــران وراء ت ـلــك
الـحــادثــة ،أو يمكن أن تشير تلك
االعـتــداءات إلى مناورات خادعة
ـات ت ــأم ــل فـ ــي ح ـص ــول
مـ ــن ج ـ ـهـ ـ ٍ
مواجهة عسكرية بين الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة وإيـ ـ ـ ـ ــران ،ل ـك ــن م ــا مــن
أدل ــة جــازمــة ح ــول أي مــن هذين
َ
الخيارين.
إذا ك ــان اإليــران ـيــون وراء تلك
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ،ف ــذل ــك ي ـع ـنــي عـلــى
األرج ـ ـ ــح أن م ـقــارب ـت ـهــم ال ــرام ـي ــة
إلى مجابهة التصعيد الحاصل
نجحت في إقناع جميع األطراف
الـ ـمـ ـعـ ـن ـ ّـي ــة ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر فــي
ّ
استراتيجيتها .اتضح ذلك بعدما
أسقط اإليرانيون طائرة أميركية
ب ــا ط ـيــار زع ـم ــوا أن ـهــا اخـتــرقــت
األج ــواء اإليــرانـيــة ،حيث استعد
ً
ترامب لضرب إيــران ردا على ما
حصل ،لكنه عاد وألغى العملية
الـعـسـكــريــة فــي الـلـحـظــة األخـيــرة
وفق مصادر البيت األبيض.
ّيدعي ترامب أنه ّ
غير قراره ألن
ً
عملية قادرة على قتل  150إيرانيا
لن تكون موازية إلقدام اإليرانيين

على إسـقــاط آلية بــا طـيــار ،لكن
اإليرانيين من جهتهم يقولون إن
تــرامــب تــراجــع بعد تلقي رسالة
ُ
ً
من طهران تهدده بالرد عشوائيا
على أي هجوم أميركي ،ما يعني
اندالع حرب شاملة.
تـكـمــن الـحـقـيـقــة عـلــى األرج ــح
َ
بين هذين السيناريوهين ،فربما
أوض ـحــت الـبـنـتــاغــون أن طـهــران
لن تهدأ بعد الهجوم األميركي،
َ
بــل قــد ت ـ ُـر ّد عبر مهاجمة أهــداف
أميركية في أنحاء المنطقة .أدرك
ترامب إذن أنه يوشك على إطالق
حرب غير نافعة أخرى في الشرق
األوســط ويمكن أن تنعكس هذه
ً
الخطوة سلبا على فــرص إعــادة
انتخابه ،لذا تردد وألغى الهجوم.
ّ
شكل هذا الحدث نقطة ّ
تحول
محورية على الساحة اإلقليمية،
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن ح ـق ـي ـقــة مــا
حصل قبل أن يلغي ترامب قرار
الـ ـهـ ـج ــوم ،أدرك ال ـم ـع ـن ـي ــون فــي
الـمـنـطـقــة والـ ـخ ــارج أن الــرئـيــس
األميركي القادم من عالم تلفزيون
ً
الــواقــع ينسحب ب ــدال مــن إطــاق
النار في المواقف الحاسمة!
بنظر حلفاء الواليات المتحدة
ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،ك ـ ــان ه ــذا
ً
التطور مريعا ،ولــم يكن الرهان
السعودي اإلماراتي القديم على
حـصــول مــواجـهــة بـيــن الــواليــات
المتحدة وإيران ليعطي النتيجة
ً
َ
البلدين
المرجوة يوما ،حتى أن
يــواج ـهــان اآلن إيـ ــران الـ ّمـسـتــاءة
من دون الحماية التي ظنا أنهما
يتمتعان بها.

يمكن أن يشرح تراجع ترامب
ورســالــة طهران إلــى اإلماراتيين
ان ـق ــاب م ــوق ــف اإلمـ ـ ـ ــارات بـشــأن
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي ال ـي ـم ــن م ـن ــذ ثــاثــة
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع ،وق ـ ــراره ـ ــا ال ـم ـف ــاج ــئ
ب ــإرس ــال وف ــد س ــام إل ــى طـهــران
في األسبوع الماضي ،ورفضها
لــوم إي ــران على االع ـتــداءات التي
اسـتـهــدفــت ال ـنــاقــات ،وذل ــك رغــم
استياء الرياض وواشنطن .هكذا
ج ـ ّـد د البلد اهتمامه بالمساعي
الدبلوماسية ،بعدما كان يحمل
ث ـق ــة م ـف ــرط ــة ب ـن ـف ـس ــه ،إذ يـ ــدرك
على
اآلن أنه ال يستطيع االتكال ً
الــواليــات المتحدة للقتال نيابة
عنه.
ل ـل ــوه ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ــد يــوحــي
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ب ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة ،في وقت سارع الخبراء
ف ــي واش ـن ـط ــن إلـ ــى الـتـعـبـيــر عن
استيائهم من فقدان المصداقية
األميركية كلما اضطر األميركيون
إلى قصف أحد البلدان .لم يفلت
ترامب من هذا االنتقاد ،صحيح
ّ
أن هـ ــذه األحـ ـ ـ ــداث ك ـل ـهــا شــكـلــت
ض ــرب ــة ق ــاسـ ـي ــة الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ترامب الرامية إلى فرض أقصى
درجات الضغوط ،لكنها لم تؤثر
ً
فعليا على األمن القومي األميركي
ً
عموما.
أدى ال ـغــزو األمـيــركــي للعراق
في عام  2003إلى انهيار النظام
الجيوسياسي القائم في الشرق
األوسط ،ومنذ ذلك الحين ،تسود
الفوضى في أنحاء المنطقة ،وقد
تــزامـنــت مـظــاهــر الـعـنــف وغـيــاب

االستقرار في العقد الماضي مع
نشوء قوى جيوسياسية محورية
تحاول فرض توازن جديد.
ل ـك ــن قـ ــوة خ ــارج ـي ــة أضـعـفــت
ه ــذه الـعـمـلـيــة ومـنـعــت تـقـ ّـدمـهــا،
هــذا مــا فعله الــوجــود العسكري
األميركي العشوائي في آخــر 15
سنة ،حيث ّ
تخبطت واشنطن بين
م ـحــاوالت إع ــادة فــرض الهيمنة
العسكرية األميركية في الخليج
تركيزها
العربي وتغيير وجهة ً
ال ـج ـيــوس ـيــاســي .ن ـت ـي ـجــة لــذلــك،
ن ـش ــأت س ـيــاســة مـ ـت ــرددة وس ــاد
ارتـبــاك استراتيجي عــام .وحين
أرادت الــواليــات المتحدة فرض
ن ـظ ــام ج ــدي ــد ،ك ــان ــت تـفـتـقــر إلــى
الـقــوة وال ـم ـهــارات الدبلوماسية
لـتـحـقـيــق ه ــذا الـ ـه ــدف ،وعـنــدمــا
أدرك ـ ـ ــت أن ـه ــا ال ت ـت ـم ـتــع بــال ـقــوة
ً
الــازمــة ،رفـضــت التنحي جانبا
وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة ب ــإي ـج ــاد
توازنها بنفسها.
ّ
ح ــث ــت ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ــارات
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى إع ــادة
فرض التوازن اإلقليمي الذي كان
ً
سائدا قبل عام  ،2003حين كانتا
تـسـتـطـيـعــان تـنـفـيــذ ال ـم ـن ــاورات
بكل حرية ،تحت حماية الواليات
المتحدة ،بينما كان خصومهما
فـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ض ـع ـف ــاء
ّ
ومعرضين للعقوبات .طالما كان
ً
األمل موجودا بإقناع األميركيين
بـ ــإعـ ــادة ف ـ ــرض م ـف ـه ــوم «ب ــاك ــس
أميريكانا» ،أو «السالم األميركي»،
في الخليج العربي.
في هذا السياق ،ساهم االلتزام

العسكري األميركي اإلقليمي في
عــدم إقبال السعودية واإلم ــارات
ع ـل ــى ال ـم ـس ــاع ــي الــدب ـلــومــاس ـيــة
مع إيران.
لكن حين ألمح ترامب ،ولو عن
غير قصد ،إلى عدم رغبة الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ف ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ــوض حـ ــرب
اختيارية مع إيــران فربما يكون
فتح الـمـجــال أم ــام إط ــاق جهود
دبلوماسية صادقة في المنطقة
من خالل التنحي بكل بساطة.
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــاف ،يـمـكــن
ً
اع ـت ـب ــار هـ ــذا ال ـت ـط ــور ان ـت ـص ــارا
لـلـشـعــب األم ـي ــرك ــي وم ـصــال ـحــه،
حتى لو لم تكن القيادة الراهنة
تـعـتـبــره كــذلــك .لــم تـعــد الهيمنة
الـعـسـكــريــة ف ــي الـخـلـيــج الـعــربــي
تـ ـفـ ـي ــد ال ـم ـص ـل ـح ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة.
صـ ّحـيــح أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ُ
تـ ـف ــض ــل ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى االسـ ـتـ ـق ــرار ،ل ـكــن ي ـجــب أن
ً
ّ
يتحمل الالعبون اإلقليميون أوال
مسؤولية فرض النظام الجديد،
بينما تــؤدي الــواليــات المتحدة
ً
ً
دورا داعما لكنه غير قيادي في
هذا المجال .من المتوقع أن يكون
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي الـ ـ ــذي ي ـفــرض
ً
نظامه الخاص أكثر استقرارا على
ُ ّ
المدى الطويل ،كما أنه لن يكلف
الواليات المتحدة ّ
الكم نفسه من
الدماء واألموال!

تداعيات األزمة األفغانية وتوقعات المستقبل القريب
●

دانييل وود وورد – ريل كلير

م ـ ـمـ ــا ال شـ ـ ــك ف ـ ـيـ ــه أن ا ل ـ ـحـ ــرب
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة فــي
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان هـ ـ ــي أطـ ـ ـ ـ ــول حـ ــرب
خــاضـتـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
تاريخها مع ما يشتمل عليه ذلك
م ــن ت ــداع ـي ــات ون ـت ــائ ــج مـجـهــولــة،
ولكن التطورات الواقعية تشير الى
أن الوقت قد حان من أجل مواجهة
حـ ـق ــائ ــق ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـط ــوي ـل ــة
المضنية.
وعلى أي حال ال بد من التذكير
ب ـ ــأن أفـ ـض ــل ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــري ـيــن
األم ـي ــرك ـي ـي ــن فـ ــي ي ــوم ـن ــا ه ـ ــذا قــد
حاولوا طــوال فترة امتدت حوالي
 18سـ ـن ــة ت ـص ـح ـي ــح ال ـ ــوض ـ ــع فــي
أفغانستان والتوصل الى حل ينهي
مــأســاة ذلــك البلد بـصــورة نهائية
ودائـ ـمـ ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق يـقــال
ان ال ــاف ــت ه ــو أن قـ ــوات ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة عـمـلــت م ــع ال ـح ـل ـفــاء في
ح ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي (ال ـن ــات ــو)
بصورة سليمة ونزيهة ومــن دون
أي مـ ــأخـ ــذ ي ـس ـج ــل ع ـل ـي ـه ــا ،وف ــي
ً
ً
غضون ذلك سمعنا مــرارا وتكرارا
خــال تلك الفترة الزمنية السالفة
ال ــذك ــر أن األش ـه ــر ال ـس ـتــة المقبلة
م ــن ه ـ ــذه الـ ـح ــرب س ـ ــوف ت ـن ـطــوي
على أهمية كبيرة في مسار وضع
حد لها.
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ات ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــذت ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرب ف ــي
أفغانستان منذ زمن طويل صورة
مــا يــوصــف بــأنــه ن ــزاع يقسم على
فـ ـ ـت ـ ــرات م ـ ــن سـ ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ل ـل ـف ـتــرة
الواحدة وتأكد ذلك طوال  18سنة
مــن عـمــر تـلــك ال ـحــرب عـبــر زي ــادات
وتراجعات متعددة في عدد القوات

التكتيكية التي كانت – كما يقال –
ً
ص ـغ ـيــرة جـ ــدا وب ـمــا يـكـفــي لكسب
الحرب في ذلك البلد ولكنها كانت
كبيرة بحيث تخرج أفغانستان من
المعادلة.

موقف ترامب
وعـنــدمــا تــرشــح دونــالــد تــرامــب
لـلــرئــاســة األمـيــركـيــة انـتـقــد وجهة
النظر القائلة بوجوب قيام الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ب ــرب ــط ن ـشــر ال ـمــزيــد من
قــواتـهــا مــع ج ــداول زمـنـيــة كيفية،
ً
وعلى أي حال وبدال من ذلك أوضح
وج ـهــة ن ـظــره ال ـتــي رك ــزت عـلــى أن
ط ــول فـتــرة نـشــرالـقــوات األميركية
يجب أن يرتبط بما وصفه بمعالم
االنجازات التكتيكية والعملياتية
وااالستراتيجية كلها.
والـمــؤســف أن ــه بـعــد م ــرور أكثر
من عامين لم يتغير الكثير في هذا
ال ـصــدد وق ــد أص ـبــح ع ــدم التغيير
ً
أكثر وضوحا عندما يسافر المرء
ً
ج ــوا مــن اس ــام آب ــاد ال ــى كــابــل أو
بــا غــرام ،كما أن ضخامة المنطقة
القبلية بين أفغانستان وباكستان
تصبح واضحة للعيان.
وتظل حركة طالبان قوة ثورية
محتملة ق ــادرة عـلــى ع ــرض الـقــوة
فــي تلك المنطقة وان ـهــاك الجيش
ً
األفغاني الذي يزداد ضعفا بمرور
الزمن .وقد تفوقت أفغانستان على
سورية في تصنيف الدولة األكثر
ً
ع ـن ـف ــا ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وهـ ــو م ــا ي ـبــرز
فشل أسلوبنا الراهن في السياسة
الخارجية.
وإضــافــة الــى ذلــك فــإن المجتمع
األفغاني في الوقت الــراهــن مقسم

القوات األميركية في أفغانستان
ب ـصــورة عميقة كـمــا أن الحكومة
األفغانية تتسم بالضعف والفساد
والـتـمــزق بحيث تعجز عــن فــرض
سيطرتها على كامل البالد .وقوات
األم ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة ال ت ـم ـلــك ال ـق ــدرة
المستقلة والعدد والموارد الالزمة
لدحر تمرد داخلي .ومادامت حركة
طالبان تتمتع بمالذ آمــن في خط
ديوراند في باكستان المجاورة فلن
تتمكن حكومة كابل من السيطرة
ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وسـ ــواء
أحببنا ذلك أو ال ،فإن حركة طالبان
ج ـ ــزء م ـت ـمــم لـلـمـجـتـمــع األف ـغ ــان ــي
ال ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
تجاهله.

رفض «طالبان» للمفاوضات
ويـبــدو مــن الــواضــح أن السفير

األمـيــركــي فــي كــابــل زال ـمــاي خليل
زاد يفهم هذا الواقع بصورة تامة،
ولكن لسوء الحظ وعلى الرغم من
المفاوضات المكثفة والطويلة التي
جرت في األشهر الثمانية الماضية
فإنه من غير المؤكد الى حد كبير
أن تكون حركة طالبان فــي حاجة
ال ــى ت ـســويــة م ــن خ ــال ال ـت ـفــاوض
أو أن ـهــا تــريــد ت ـلــك الـحـصـيـلــة في
األسـ ـ ـ ــاس ،واضـ ــافـ ــة الـ ــى ذلـ ــك ف ــإن
هــذه الحركة تسيطر على مساحة
ً
مــن األرض كما كــانــت دائ ـمــا وهي
مستمرة في االستفادة من تجارة
األفيون التي لم تتمكن حكومة كابل
من معالجتها وليس في األفــق ما
يبشر بذلك في وقت قريب.
ويزداد التبرير من أجل احتفاظ
الواليات المتحدة بقوات عسكرية
كبيرة ومؤثرة في أفغانستان في

الــوقــت الــراهــن مــن منطلق الفكرة
القائلة بأن على االدارة األميركية
تـفــادي اظـهــار االفتقار الــى االرادة
والتصميم خالل فترة المفاوضات.
وهذه وجهة نظر منطقية ومعقولة
الــى حد كبير ولكنها مرتبطة في
ً
الــوقــت ذات ــه أي ـضــا بــاالعـتـقــاد بــأن
التسوية السياسية سوف تحترم
وتطبق من جانب المتفاوضين.

حرب بال نهاية
ويـ ـض ــاف الـ ــى ذلـ ــك أن الـبـعــض
ي ـس ـت ـمــر ف ــي ال ـظ ــن بـ ــأن ال ــوالي ــات
المتحدة في حاجة الــى االحتفاظ
بـعــدد كبير مــن ال ـقــوات العسكرية
في أفغانستان وذلك من أجل ضمان
أن أعمال أولئك الذين فقدناهم في
ً
تلك الـحــرب لــم تذهب ه ــدرا أو من

ً
دون جـ ــدوى .وهـ ــذه أي ـض ــا وجـهــة
ً
نظر يمكن فهمها تماما وهي تبرز
وط ـن ـيــة واحـ ـت ــرام ج ـن ــودن ــا الــذيــن
ضحوا بأرواحهم .وعلى أي حال،
فإن ذلك اعتقاد سوف يفضي الى
حــرب ال نهاية لها والــى جيل آخر
مــن عــائــات «غــولــد س ـت ــار» .ثــم إن
الشريحة التي عاشت تلك التجربة
من المواطنين األميركيين ال ترغب
في حدوثها من جديد.
والـحــاجــة ال ــى حـمــايــة وصيانة
مصالحنا في ذلك الجزء من العالم
ال جــدال حولها على االطــاق ،كما
أن ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة ف ــي ال ـقــوات
المسلحة األميركية تملك من دون
ً
شك كمية كبيرة جدا من الدراسات
الـتــي تلخص الـعـمـلـيــات الخاصة
واألنشطة االستخباراتية وعمليات
الرصد والمتابعة واألصول الالزمة
ل ـل ـت ــدري ــب وان ـ ـجـ ــاز ت ـل ــك األعـ ـم ــال
ً
بالشكل الصحيح تماما.
وسـ ـ ــوف ي ـس ـت ـمــر هـ ــذا ال ــوج ــود
العسكري األميركي في أفغانستان
س ـن ــوات ع ــدي ــدة ول ـكــن يـتـعـيــن في
الوقت الراهن خفض عدد الجنود
التقليديين البالغ  14ألفأ بمن فيهم
الكثير من المدربين والمستشارين
– ويتعين أن ينخفض هــذا العدد
الـ ــى م ـس ـتــوى ي ـت ـنــاســب م ــع هــدف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األس ــاس ــي في
ذل ـ ــك ال ـب ـل ــد والـ ـمـ ـح ــدد ب ـم ـكــاف ـحــة
االرهاب وضمان عجز المجموعات
االرهابية عن استخدام أفغانستان
مــن أجــل الهجوم على المواطنين
األميركيين في المقام األول .ومن
شـ ــأن هـ ــذا أن ي ـس ـمــح ل ــذل ــك الـبـلــد
بتحقيق تــوازن حتى مع تركيزنا
عـ ـل ــى أكـ ـث ــر م ـص ــال ـح ـن ــا ال ـق ــوم ـي ــة

أه ـم ـيــة وال ـت ــي تـتـمـثــل ف ــي حـمــايــة
أرض الوطن.
فــي غـضــون ذلــك مــن المسلم به
أن ه ـ ــذا األس ـ ـلـ ــوب س ـ ــوف يـسـفــر
على األرج ــح عــن فـقــدان أج ــزاء من
األرض وذلــك الــى أن تتمكن قــوات
األم ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة م ــن مـ ــلء ال ـف ــراغ
ال ـن ــاج ــم ع ــن رحـ ـي ــل األم ـي ــرك ـي ـي ــن.
وليكن ذ لــك فهو الشكل الطبيعي
للتوازن كما أن االج ــراء الصحيح
ً
والسليم هنا للتقدير ليس موجودا
فــي منطقة محتلة أو فــي أوس ــاط
سـكــان يـخـضـعــون لـلــرقــابــة بــل في
قــدرة الـقــوات األميركية للعمليات
ال ـخ ــاص ــة وال ـ ــوك ـ ــاالت الـحـكــومـيــة
االخ ــرى مثل وكــالــة االستخبارات
الـ ـم ــرك ــزي ــة (ال ـ ـسـ ــي آي اي ـ ـ ــه) عـلــى
ال ـع ـم ــل ب ـح ــري ــة ك ــاف ـي ــة فـ ــي شـتــى
أنحاء أفغانستان من أجــل ضمان
تحديد ومنع أي هجمات يمكن أن
تستهدف الرعايا األميركيين .وفي
غضون ذلك يمكن القول إن األهداف
األخرى نبيلة المقصد ،ولكن الوقت
حان لتركها للجيش والشعب في
أفغانستان لتحقيقها.
وع ـن ــدم ــا تـ ـع ــرض األم ـي ــرك ـي ــون
ل ـل ـه ـجــوم ف ــي  9 – 11داف ـع ـن ــا عن
ً
أنفسنا كما كنا نفعل دائما بشرف
وخــدمــة وتضحية بــأفـضــل وألـمــع
رج ــال ـن ــا ،وي ـت ـع ـيــن عـلـيـنــا اآلن أن
نسمح ألفغانستان بتحقيق تسوية
شــري ـطــة أال ي ـس ـمــح ذلـ ــك ب ـحــدوث
تهديد مــن أفغانستان قــد يتطلب
تضحية مماثلة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4194الجمعة  16أغسطس 2019م  15 /ذو الحجة 1440هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.075

٤.876

٦.685

2.713 2.949 3.287

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  33مليون دينار
عمليات بيع على األسهم التشغيلية بالسوق األول ومعظم «النشيطة» بالسوق الرئيسي
علي العنزي

ً
أفضل
الوضع
يكن
لم
خليجيا
ً
من السوق الكويتي ،خصوصا
في سوقي دبي وقطر ،اللذين
تراجعا بنسب واضحة ،وخسر
كذلك -بنسبة أقل -مؤشر
سوق البحرين ،بينما ارتد
سوق أبوظبي ووصل للمنطقة
الخضراء بعد خسائر أمس
األول الكبيرة.

تراجع األسواق
العالمية أمس األول
وسط تقديرات
ركود محتمل زاد
ضغط بيع األسهم
الخليجية لتسجل
معظمها خسائر
واضحة

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـث ــاث ــة
خ ـس ــائ ــر فـ ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ــس،
وانخفض مؤشر السوق العام
بنسبة  0.77فــي الـمـئــة تـعــادل
 47.11نقطة ليقفل على مستوى
 6075.18نقطة ،و ســط سيولة
بيعية بلغت  33مليون دينار
وبكمية أسـهــم مـتــداولــة بلغت
 170.8مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت من
خالل  6516صفقة.
وكــذلــك خسر مــؤشــر السوق
األول بنسبة  0.84في المئة هي
 56.92نقطة مقفال على مستوى
 6685.18نقطة ،بسيولة بلغت
 27.6م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وبـكـمـيــة
اسهم متداولة بلغت  65مليون
سهم نـفــذت عبر  3254صفقة،
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.55في المئة تساوي
 27.12نقطة ليقفل على مستوى
 4876.21نقطة بسيولة بلغت
 5.4ماليين دينار وبكمية اسهم
م ـتــداو لــة بلغت  105.8ماليين
س ـه ــم نـ ـف ــذت مـ ــن خ ـ ــال 3262
صفقة.

اضطراب كبير
نعم ،أدق وصف لما يحدث،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ب ـ ـ ـ ــاألس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة
العالمية وتـقــديــرات المحللين
االقتصاديين خالل هذا الوقت،
ه ـ ــو االضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب ،ف ــال ـم ـن ــاط ــق
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـت ـبــاي ـنــة االداء
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي هــو
االف ـ ـ ـضـ ـ ــل ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ــراج ـ ــع فــي
مؤشرات النمو باالقتصاديين
األل ـ ـمـ ــانـ ــي والـ ـصـ ـيـ ـن ــي وح ــال ــة
بريكست تسيطر على االقتصاد

فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ومـ ـش ــاك ــل فــي
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ارب ـ ـكـ ــت
التحليل واسعار السلع ،سواء
ال ـن ـف ــط او الـ ـمـ ـع ــادن ،ودع ـم ــت
الـ ـ ــذهـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد مــن
الضبابية وعدم وضوح الرؤى.
ووف ــق ذل ــك ج ــاء ت تعامالت
جـ ـلـ ـسـ ـت ــي ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
خــال تعامالت يومي االربعاء
والـخـمـيــس ،حيث حققت نموا
جـ ـي ــدا ،أمـ ــس األول ،ب ـعــد نمو
م ــؤش ــرات االسـ ـ ــواق االمـيــركـيــة
واس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وعـ ــادت امــس
لـ ـتـ ـفـ ـق ــد مـ ـ ــا رب ـ ـح ـ ـتـ ــه ول ـح ـق ــت
بـخـســائــر االسـ ـ ــواق االمـيــركـيــة
االكبر لها خالل هذا العام.
وبـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرور س ـ ــاع ـ ــة ع ـلــى
جلسة أمــس كــان اللون االحمر
مسيطرا ولم يظهر إال في سهم
واح ــد ف ـقــط ،بينما زادت حــدة
الـبـيــع عـلــى اس ـهــم زي ــن وبيتك
وصـ ـن ــاع ــات وط ـن ـي ــة وال ـق ــري ــن
وهـ ـي ــوم ــن س ــوف ــت واج ـل ـي ـت ــي،
لـتـضـغــط ع ـلــى م ــؤش ــر ســوقـهــا
االول ،ف ــي حـيــن تـكـفـلــت اسـهــم
ذات سـ ـي ــول ــة ب ــال ـض ـغ ــط عـلــى
مؤشر السوق الرئيسي ،ليحقق
خسارة واضـحــة ،وكــان ابرزها
اسهم كابالت وامتياز واعيان
وبعض االسهم الصغيرة التي
ر بـ ـح ــت أ م ـ ــس االول ،لـتـنـتـهــى
الـجـلـســة ح ـم ــراء وس ــط ارت ـفــاع
السيولة ،نتيجة ضغوط البيع
ال ــواض ـح ــة واخ ـت ـف ــاء عـمـلـيــات
الشراء.
خ ـل ـي ـج ـيــا لـ ــم يـ ـك ــن ال ــوض ــع
أفـ ـض ــل م ــن الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي،
خصوصا في سوقي دبي وقطر
اللذين تراجعا بنسب واضحة،
وخسر كذلك وبنسبة اقل مؤشر

سـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن ،ب ـي ـن ـمــا ارت ــد
سوق ابوظبي ووصل للمنطقة
ال ـخ ـض ــراء ب ـعــد خ ـســائــر أمــس
األول الكبيرة ،وتــراجــع اسعار
الـنـفــط ال ــى مـسـتــوى  58دوالرا
لـلـبــرمـيــل ع ـلــى م ـس ـتــوى مــزيــج
برنت ،في حين استمرت العطلة
في مؤشرى السعودية وعمان.

أداء القطاعات
طـ ـغ ــت ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى اداء
ال ـق ـطــاعــات ،ام ــس ،وانـخـفـضــت
م ــؤش ــرات ع ـشــرة ق ـطــاعــات هي
اتصاالت بـ  24.6نقطة ،وخدمات

مــال ـيــة ب ـ ـ  14ن ـق ـطــة ،وخ ــدم ــات
ا سـ ـتـ ـه ــا كـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ  12.4ن ـق ـطــة
وصناعة ب  11.9نقطة وسلع
استهالكية بـ  10.1نقاط ومواد
أساسية بـ  9نقاط ،وبنوك بـ 6.5
نـقــاط والـنـفــط ال ـغــاز بنقطتين
فقط وعقار بـ  1.1نقطة وتأمين
ب ـ  0.58نـقـطــة ،بينما استقرت
م ــؤش ــرات ث ــاث ــة ق ـطــاعــات هي
تـكـنــولــوجـيــا وم ـنــافــع ورع ــاي ــة
صحية وبقيت دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم بـيـتــك قــائـمــة
االسهم االكثر قيمة حيث بلغت
ت ـ ــداوالت ـ ــه  5.6م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وبــان ـخ ـفــاض بـنـسـبــة  0.38في

البتكوين تواصل تراجعها
وتتداول دون  10آالف دوالر

أخبار الشركات
«البريق» تربح  818.5ألف دينار
بـلـغــت أربـ ــاح شــركــة ال ـبــريــق الـقــابـضــة  818.55ألــف
دينار بواقع  1.87فلس للسهم في الفترة المنتهية في
ً
 ،2019/6/30مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  787.89ألف
دينار بما يعادل  0.89فلس للسهم في الفترة نفسها
من العام الماضي.

إيقاف  5شركات في حال عدم إفصاحها
عن بياناتها املالية
أعلنت بورصة الكويت انتهاء الفترة المحددة إلفصاح
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة عــن بـيــانــاتـهــا الـمــالـيــة الـمــرحـلـيــة،
ً
وتطبيقا للفقرة (أ) من المادة ( )1-15من الكتاب الثاني
عشر (قواعد االدراج) سيتم وقــف الـتــداول في أسهم 5
شركات إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تتجاوز خمسة
ً
عشر يــومــا ،وهــي تمكين الـقــابـضــة ،والعالمية للمدن
العقارية ،وريم العقارية ،والكوت للمشاريع الصناعية
(موقوفة) ،وشركة أجوان الخليج العقارية.

«السفن» :ترسية مناقصة بقيمة  5.69ماليين دينار
ذكرت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن بـشــأن ق ــرار مجلس إدارة الـجـهــاز المركزي
للمناقصات العامة (المنشور بالموقع اإللكتروني
للجهاز) بترسية المناقصة الخاصة بتنفيذ أعمال
تعميق مأخذ مياه البحر في محطة الصبية لتوليد

ال ـق ــوى الـكـهــربــائـيــة وتـقـطـيــر ال ـم ـيــاه عـلــى الـشــركــة
التابعة (شركة الخليج لالنشاءات واألعمال البحرية
والـ ـمـ ـق ــاوالت ال ـع ــام ــة) بـقـيـمــة  5.69مــاي ـيــن دي ـنــار
ً
لمصلحة وزارة الكهرباء والماء ولمدة  36شهرا.

«تنظيف» :تابعة توقع عقدًا بـ  2.1مليون دينار
قالت شركة الوطنية للتنظيف ،إن إحــدى الشركات
ً
الـتــابـعــة وق ـعــت ع ـق ــدا م ــع مـقــاولـيــن إلن ـش ــاء مـسـتــودع
تبريد ولتوريد وتركيب غرف التبريد بمنطقة األحمدي

المئة ،تاله سهم زين بتداول 5.3
ماليين دينار وبخسارة بنسبة
 3في المئة ،ثم سهم صناعات
بـ ـ ـت ـ ــداول  3.6م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار،
وبتراجع بنسبة  2.3في المئة،
ورابـ ـع ــا س ـهــم ال ــدول ــي ب ـتــداول
 3م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ومـنـخـفـضــا
ب ـن ـس ـبــة  1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وأخ ـي ــرا
سهم وطني بتداول  2.3مليون
دينار وبانخفاض بنصف نقطة
مئوية.
وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة االس ـه ــم
االكثر كمية جــاء اوال سهم آن،
حيث تــداول بكمية بلغت 16.2
مليون سهم وبخسارة بنسبة

 11.2في المئة ،وجاء ثانيا سهم
صناعات بـتــداول  14.4مليون
سـهــم وبــانـخـفــاض بنسبة 2.3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ـ ــاء ثــال ـثــا سهم
اجـ ـ ــوان بـ ـت ــداول  10.8مــايـيــن
سهم وبتراجع بنسبة  1.5في
المئة ،وجاء رابعا سهم الدولي
ب ـ ـت ـ ــداول  10.7م ــايـ ـي ــن سـهــم
ومتراجعا بنسبة  1في المئة،
وجاء خامسا سهم زين بتداول
 9.1مــا يـيــن سـهــم ومنخفضا
بنسبة  3في المئة.
وتصدر قائمة االسهم االكثر
ارتـفــاعــا سهم تمكين إذ ارتفع
بنسبة  5فــي الـمـئــة ت ــاه سهم

ً
الصناعية بإجمالي قيمة تبلغ  2.1مليون دينار ،علما
أنــه مــن المتوقع االنـتـهــاء مــن إنـشــاء المستودع خالل
النصف األول من عام . 2020

«املدن» تخسر  30.38ألف دينار

«اإلنماء» 35 :ألف دينار خسارة من بيع عقار

بلغت خسائر الشركة العالمية للمدن العقارية
 30.38ألف دينار بواقع  0.3فلس للسهم في الفترة
المنتهية في  ،2019/6/30مقابل تسجيلها خسائر
قدرها  35.96ألف دينار ،بما يعادل  0.36فلس للسهم
في نفس الفترة من عام .2018

ً
ً
باعت شركة اإلنـمــاء العقارية عـقــارا استثماريا
ً
مملوكا لها في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 1.050
مليون دينار ،وسينتج عن الصفقة تحقيق الشركة
لصافي خسارة تبلغ  35ألف ينار ،وسيتم إدراجها
في البيانات المالية للربع الرابع من عام .2019

ا ل ـم ـص ــا ل ــح ع ب ـن ـس ـبــة  4.9فــي
المئة ثم سهم بيان بنسبة 3.5
في المئة ورابعا سهم م سلطان
بنسبة  2.8في المئة وخامسعا
سهم ان ـجــازات بنسبة  2.5في
المئة.
وكان اكثر االسهم انخفاضا
سهم آن الــذي انخفض بنسبة
 11.2في المئة تاله سهم العيد
بنسبة  9.8فــي الـمـئــة ثــم سهم
قـيــو يــن أ بنسبة  9.7فــي المئة
ورابعا سهم ايفا فنادق بنسبة
 9.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وأخـ ـي ــرا سـهــم
كامكو بنسبة  8.1في المئة.

استقرار الدوالر
وتراجع اليورو
واإلسترليني

واصلت البتكوين تراجعها ،بعدما حققت أمس األول أكبر تراجع
يومي منذ  16يوليو ،في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ
النمو العالمي.
وانخفضت العملة االفتراضية األكبر بالعالم بنسبة  2.14في
ً
مساء بتوقيت مكة المكرمة،
المئة إلى  9958دوالرا ،الساعة 1:03
وفقا لبيانات "كوين ديسك".
وجاء ذلك ،بعدما تراجعت "بتكوين" أمس األول بنسبة  7.7في
المئة عندما هبطت دون  10آالف دوالر للمرة األولى منذ األول من
أغسطس.
(أرقام)

اس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ــرف
الدوالر مقابل الدينار ،أمس،
عند مستوى  0.303دينار،
في حين تراجع اليورو إلى
 0.338دينار ،مقارنة بأسعار
أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي،
إن سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه
اإلسترليني تــراجــع ،ليبلغ
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  0.366د يـ ـ ـن ـ ــار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارت ـ ـف ـ ــع الـ ـف ــرن ــك
ال ـس ــوي ـس ــري إلـ ــى مـسـتــوى
 0.312دي ـن ــار ،فـيـمــا ارت ـفــع
الين الياباني بصورة طفيفة
عند مستوى  0.002دينار.

 %1.2نمو الودائع في البنوك المحلية إلى  44مليار دينار في يونيو
«بيتك» %84.3 :حصة ودائع القطاع الخاص
وفق «بيتك» ،ارتفعت حصة
الودائع للقطاع الخاص
حين مثلت حصة قدرها
 %84.3من إجمالي الودائع
في يونيو الماضي مقارنة
مع  %84في يونيو ،2018
في حين تراجعت حصة
ودائع القطاع الحكومي إلى
 %15.7من إجمالي الودائع
مقارنة مع  %16في يونيو
.2018

قال تقرير صادر عن بيت التمويل
الكويتي "بيتك" ،إن إجمالي الودائع
فـ ـ ــي يـ ــو ن ـ ـيـ ــو  2019لـ ـ ـ ــدى ا لـ ـبـ ـن ــوك
المحلية وف ــق بـيــانــات بـنــك الكويت
الـمــركــزي ارتـفــع على أس ــاس سنوي
ب ـن ـس ـب ــة  1.2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ـتـ ـج ــاوزة
للمرة األولى حاجز  44مليار دينار،
ً
تزامنا مع ارتفاع النشاط االئتماني
لـلـبـنــوك بـنـسـبــة  4.8ف ــي الـمـئــة على
أســاس سنوي حين سجلت أرصــدة
الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة ف ــي يونيو
 2019نحو  37.9مليار دينار.
ووف ــق الـتـقــريــر ،بلغت قيمة النمو
السنوي للودائع نحو  505.5ماليين
ً
دينار ،مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع
الخاص بنسبة  1.5في المئة ،في حين
تراجعت الودائع الحكومية على أساس
س ـنــوي بـشـكــل طـفـيــف أي بنسبة 0.8
في المئة.
ولدى المقارنة على أساس شهري،
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة
بلغت  2.6فــي المئة فــي يونيو أي ما
يعادل  935.3مليون دينار ،مقارنة مع
 36.2مليار دينار في مايو عام ،2019
في حين تراجعت الــودائــع الحكومية
بنحو  6.2في المئة.
كما ارتفعت حصة الودائع للقطاع
الخاص حين مثلت حصة قدرها 84.3
في المئة من إجمالي الودائع في يونيو
 2019مقارنة مع  84في المئة في يونيو

 ،2018بينما تــراجـعــت حـصــة ودائ ــع
القطاع الحكومي إلــى  15.7فــي المئة
من إجمالي الودائع مقارنة مع  16في
المئة في يونيو .2018
ً
وحققت ودائع القطاع الخاص نموا
في يونيو على أســاس سنوي بنسبة
 1.5في المئة أي  559.2مليون دينار
حين تخطت حاجز  37.1مليار دينار
للمرة الثانية وتأتي في يونيو العام
الحالي مقارنة مع  36.6مليار دينار في
يونيو العام الماضي ،في حين ارتفعت
بنسبة  2.6في المئة عند المقارنة على
أس ــاس شـهــري مــع حجمها فــي مايو
 2019الذي بلغ  36.2مليار دينار.
وتتكون ودائــع القطاع الخاص من
م ـج ـمــوع ال ــودائ ــع بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة
والــودائــع بالعمالت األجنبية ،تشكل
الودائع بالعملة المحلية  93.2في المئة
مــن إجـ ًمــالــي ودائـ ــع الـقـطــاع ال ـخــاص،
ً
مرتفعة قليال عن نسبتها من إجمالي
ودائع القطاع الخاص في يونيو 2018
البالغة نحو  92.4في المئة.
وي ـش ـيــر ت ــوزي ــع الـ ــودائـ ــع بــالـعـمـلــة
ً
المحلية وفقا آلجالها إلى أن الودائع
ألجــل تمثل الـجــانــب األكـبــر مــن ودائــع
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة،
وبـلـغــت حصتها فــي يــونـيــو  58.3في
المئة من ودائع العملة المحلية مقابل
 58في المئة في الشهر نفسه من العام
الماضي.

ودائع القطاعين الخاص والحكومي
يونيو 2019

وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب
بنحو طفيف والبالغة نحو  26.3في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ــودائ ــع بالعملة
المحلية فــي يونيو  2019مـقــارنــة مع
 26.7فــي الـمـئــة فــي يــونـيــو  ،2018في
ح ـي ــن ح ــاف ـظ ــت ودائ ـ ـ ــع االدخ ـ ـ ــار عـلــى
حصتها من إجمالي الودائع بالعملة
المحلية مستحوذة على  15.3في المئة
فــي يــونـيــو مــن ال ـعــام ال ـحــالــي مـقــارنــة
مع نفس الحصة من إجمالي الودائع
بالعملة المحلية في يونيو .2018

ودائع القطاع
الحكومي
%15.7

النمو السنوي
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1
مليارات ديـنــار فــي يونيو بــزيــادة 1.1
في المئة على أساس سنوي ،وارتفعت
ودائع االدخار بنحو  2.6في المئة حين
سجلت  5.3مليارات دينار في يونيو
 ،2019أي بارتفاع قيمته  134.8مليون
دي ـن ــار م ـقــارنــة م ــع قـيـمـتـهــا ف ــي نفس
الـشـهــر مــن عــام  ،2018بينما ارتفعت
ودائ ــع القطاع الـخــاص ألجــل بنحو 3
في المئة حين بلغت  20.2مليار دينار
في يونيو مقارنة مع قيمتها في نفس
الشهر من عام .2018
وع ـل ــى ذل ـ ــك ،زادت ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع
ا لـخــاص بالعملة المحلية فــي يونيو
على أساس سنوي بنسبة  2.4في المئة
حين بلغت  34.6مليار دينار.
على الجانب اآلخــر تراجعت ودائــع

ودائع القطاع
الحكومي
%16.0

ودائع القطاع الخاص %84.3
ودائع القطاع الحكومي

يونيو 2018

ودائع القطاع الخاص

الـقـطــاع ال ـخــاص بــالـعـمــات األجنبية
بنسبة  9.4فــي المئة حين بلغت 2.5
مليار ديـنــار فــي يونيو  2019مقارنة
مــع  2.8مليار ديـنــار فــي نفس الشهر
من عام .2018

النمو الشهري
تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت
الطلب فــي يونيو على أســاس شهري
بنسبة  2.6فــي ا لـمـئــة ،بينما ارتفعت
ودائع االدخار بنسبة  0.5في المئة ،في
حين ارتفعت الودائع ألجل بنحو 4.9
في المئة على أساس شهري.
وعـلــى ذل ــك ،ارتـفـعــت ودائ ــع القطاع
ا لـخــاص بالعملة المحلية فــي يونيو
على أساس شهري بنسبة  2.1في المئة

حين بلغت  34.6مليار دينار مقارنة مع
ً
 33.9مليارا في مايو .2019
على الـجــانــب اآلخ ــر ارتـفـعــت ودائــع
الـقـطــاع ال ـخــاص بــالـعـمــات األجنبية
ً
بنسبة  9.1فــي المئة وص ــوال إلــى 2.5
مليار دينار مقارنة مع  2.3مليار في
مايو .2019

ودائع القطاع الحكومي
بلغت ودائ ــع القطاع الحكومي في
البنوك المحلية الكويتية  6.9مليارات
دينار في يونيو متراجعة على أساس
س ـنــوي بـنـسـبــة  0.8ف ــي ال ـم ـئــة بينما
تراجعت على أساس شهري بنسبة 6.2
فــي المئة عــن حجمها فــي مايو 2019
البالغ نحو  7.4مليارات دينار.

ودائع القطاع الخاص %84.0

ودائع القطاع الحكومي

ودائع القطاع الخاص

ويـ ـشـ ـي ــر ت ـ ــوزي ـ ــع ودائ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع
ً
الحكومي وفقا آلجالها إلــى أن ودائــع
القطاع الحكومي ألجــل تمثل الجانب
األك ـب ــر م ــن ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي
بحصة ارتـفـعــت إلــى  96فــي المئة من
إجمالي الودائع القطاع الحكومي في
يونيو الـعــام الحالي مقارنة مــع 94.8
فــي الـمـئــة فــي يــونـيــو ال ـعــام الـمــاضــي،
بينما تشكل الودائع تحت الطلب  4في
المئة مقابل  5.2فــي المئة فــي يونيو
عام .2018
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اقتصاد

ترامب :منحنى العائد «مجنون» وجيروم باول ال يعرف ما يفعل
الخزانة
تراجع عائد سندات ً
األميركية ألجل  30عاما
ألدنى مستوى على اإلطالق
وسط حالة عدم اليقين إزاء
النمو االقتصادي العالمي ،بعد
بيانات اقتصادية مخيبة لآلمال
في الصين.

التطورات الراهنة
تأتي وسط
مخاوف من تباطؤ
النمو االقتصادي
العالمي

واص ـ ــل ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـن ــدات
ً
الخزانة األميركية «أجل  30عاما»،
ال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي تـ ـع ــام ــات أمـ ــس،
ً
ً
ليسجل مستوى قياسيا متدنيا
ً
جديدا.
وه ـبــط ال ـعــائــد ب ـم ـقــدار نقطة
واحدة عند  2.014في المئة ،بعد
أن انخفض أدن ــى مستوى  2في
المئة عند  1.9689فــي المئة في
وقت سابق من التعامالت.
ومــع ذلــك ال ي ــزال الـعــائــد على
سندات الخزانة األميركية ألجل
ً
 30ع ــام ــا أع ـلــى م ــن ال ـعــائــد على
أي س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ذات ن ـ ـفـ ــس ف ـت ــرة
االستحقاق حول العالم.
وك ـ ـ ــان الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـن ــدات
ً
الخزانة األميركية ألجل  30عاما
تجاوز أمــس أدنــى مستوى على
اإلطالق تم تسجيله قبل ذلك في
يــولـيــو  2016حينما وص ــل إلــى
 2.09في المئة ،وخالل تلك الفترة
ارتفع العائد على سندات الخزانة
األميركية ألجل  10سنوات بمقدار
نقطة عند  1.59في المئة.
وف ــي حـيــن هـبــط ال ـعــائــد على
سـ ـن ــدات الـ ـخ ــزان ــة آلجـ ــل عــامـيــن
ً
بمقدار نقطة واحدة مسجال 1.571
فــي المئة ،انعكس أمــس منحنى
الـعــائــد بـيــن ال ـس ـنــدات ذات فترة
استحقاق عامين و 10أعوام ألول
مرة منذ .2007
وتــأتــي الـتـطــورات الــراهـنــة في
ســوق الـسـنــدات األميركية وسط
مخاوف تباطؤ النمو االقتصاد
العالمي ،بعد الكشف عن عدد من
البيانات السلبية.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـت ــم إعـ ــان
بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر
إمباير ستيت لإلنتاج الصناعي
وط ـ ـل ـ ـبـ ــات إع ـ ــان ـ ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة فــي
الواليات المتحدة.
وق ــال ــت جــان ـيــت يـلـيــن رئـيـســة
م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي

الـســابـقــة ،إن ال ــوالي ــات المتحدة
على األرج ــح لــن تــدخــل فــي حالة
ركود اقتصادي.
وأضــافــت يلين في مقابلة مع
شبكة «فــوكــس نـيــوز» «أعـتـقــد أن
االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي لــديــه ق ــدرة
كافية على تجنب الركود».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ذك ــرت
يـ ـلـ ـي ــن أن اح ـ ـت ـ ـم ـ ــاالت ال ـ ــرك ـ ــود
االقتصادي ارتفعت بشكل واضح
وأعلى مما كانت تتوقع.
وق ـ ــال ـ ــت إن االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض فــي
ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
التي أثــارت المخاوف من تباطؤ
ً
اقتصادي قادم قد يكون مدفوعا
«بعدة عوامل» لم توضحها.
وتراجع عائد سندات الخزانة
ً
األمـيــركـيــة ألجــل  30عــامــا ألدنــى
مستوى على اإلطالق وسط حالة
عدم اليقين إزاء النمو االقتصادي
العالمي ،بعد بيانات اقتصادية
مخيبة لآلمال في الصين.
كما وصــف الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب مـنـحـنــى الـعــائــد
بـ«المجنون» في إحدى تغريداته،
وأن جيروم بــاول رئيس مجلس
االحـتـيــاطــي االت ـح ــادي ال يعرف
ما يفعل.
وجدد ترامب انتقاداته لمجلس
ً
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي االت ـ ـح ـ ــادي ق ــائ ــا،
إن ــه ب ـطــيء ف ــي تـغـيـيــر سياسته
ً
النقدية ،حاثا إيــاه على التحرك
بسرعة أكبر بعد أن خفض البنك
المركزي األميركي أسعار الفائدة
القصيرة األجل ربع نقطة مئوية
الشهر الماضي.
وف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى «تــوي ـتــر»،
قال ترامب إن مجلس االحتياطي
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادي «ت ـ ـ ـحـ ـ ــرك ب ـم ـن ـت ـهــى
السرعة» عندما رفع أسعار الفائدة
ً
في السابق ،لكنه اآلن «متأخر جدا
ً
جدا» في خفض الفائدة.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الشهر،

ّ
حــث تــرامــب البنك المركزي على
خ ـفــض أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة بـمـقــدار
نقطة مئوية كاملة.
وشهدت بورصة وول ستريت
م ـ ــوج ـ ــة مـ ـبـ ـيـ ـع ــات حـ ـ ـ ـ ــادة أمـ ــس
األول ،دفعت المؤشر داو جونز
الـ ـصـ ـن ــاع ــي إلـ ـ ــى ت ـس ـج ـي ــل أك ـب ــر
هـبــوط لـيــوم واح ــد لناحية عــدد
ال ـن ـق ــاط م ـنــذ أك ـت ــوب ــر  2018مع
تــزايــد مـخــاوف المستثمرين من
ركود عالمي.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــى داو ج ـ ــون ـ ــز ج ـل ـســة
ً
التداول منخفضا  801.10نقطة،
أو  3.05في المئة ،إلى 25479.42
ن ـق ـطــة ف ــي ح ـي ــن ه ـب ــط ال ـمــؤشــر
ستاندرد آنــد بــورز  500األوســع
ً
نـطــاقــا  85.72نقطة أو  2.93في
المئة ،ليغلق عند  2840.60نقطة.
وت ـت ــزام ــن خ ـســائــر ال ـبــورصــة
األم ـيــرك ـيــة م ــع ب ـي ــان ــات صينية
مخيبة لــآمــال ،إذ ارتفع اإلنتاج
الـصـنــاعــي بــأبـطــأ وت ـيــرة فــي 17
ً
عاما.
وسـ ـج ــل كـ ــل مـ ــن ال ـم ــؤش ــري ــن
القياسيين أدنــى مستوى إغالق
في شهرين.
وأغـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــر ن ـ ــاس ـ ــداك
ً
المجمع منخفضا  242.42نقطة،
أو  3.02فــي المئة ،إلــى 7773.94
نقطة.

األسهم اليابانية
وت ـ ــراج ـ ـع ـ ــت أسـ ـ ـه ـ ــم ط ــوك ـي ــو
بشكل حاد ،أمس ،دافعة المؤشر
ال ــرئ ـي ـس ــي لـ ــإغـ ــاق ع ـن ــد أدنـ ــى
مستوى له خالل ستة أشهر بعد
عمليات البيع الــواسـعــة النطاق
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا بـ ــورصـ ــة «وول
ستريت» مساء أمس األول.
وخسر مؤشر «نيكي» الرئيسي
ً
والمكون من  225سهما 249.48
نـقـطــة أو  1.21ف ــي ال ـم ـئــة أم ــس،

ليصل إلى  20.405.65نقطة وهو
أدنـ ــى م ـس ـتــوى إغـ ــاق ل ــه م ـنــذ 8
فبراير الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار أسهم
ً
بــورصــة طــوكـيــو األوسـ ــع نـطــاقــا
الـ ــذي يـشـمــل جـمـيــع األس ـه ــم في
ً
ال ـق ـســم األول م ــن ال ـس ــوق أي ـضــا
بمقدار  15.65نقطة أو
 1.04فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـي ـصــل إل ــى
 1.483.85نـقـطــة مــع خ ـســارة 33
ً
قطاعا في البورصة.

الذهب ينخفض
كـمــا تــراج ـعــت أس ـع ــار الــذهــب
أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــع بـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن

ً ً
رواتب كبار المديرين األميركيين تشهد ارتفاعا قويا

زادت أجور مديري أكبر  350شركة
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بنسبة 940
في المئة بين  1978والعام الماضي،
ّ
فــي حين أن رات ــب الـمــوظــف الـعــادي
لــم يــرتـفــع س ــوى  12فــي ال ـم ـئــة ،وأن
الـبــورصــة بذاتها لــم ترتفع ســوى بـ
 700في المئة خــال الفترة عينها،
وفق دراسة حديثة.
وف ــي ع ــام  ،2018ك ــان رات ــب مدير
رفيع المستوى أعلى بــ 221مـ ّـرة من
ّ
ّ
متوسط
ذاك الذي يتقاضاه موظف
األج ــر ،وفــق هــذه الــدراســة السنوية
الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن م ـع ـه ــد «إك ــون ــوم ـي ــك

بــولـيـســي إن ـس ـت ـي ـتــوت» (اي ب ــي آي)
التي خلصت إلى أن هذا االرتفاع في
رواتب المديرين الكبار فاقم التفاوت
القائم على عـ ّـد ة صعد في الواليات
المتحدة.
ّ
وم ــن ش ــأن ه ــذه األرقـ ــام أن تـغــذي
ال ـن ـقــاش الـسـيــاســي قـبــل انـتـخــابــات
نوفمبر  ،2020خصوصا في معسكر
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ،ح ـيــث ال ـمــواج ـهــات
مـ ـحـ ـم ــوم ــة ب ـ ـيـ ــن أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـجـ ـن ــاح
اليساري من الحزب والوسطيين.
ّ
وذك ــر الـمـعـهــد ال ـم ـعــروف بميوله
اليسارية أن المدير التنفيذي لشركة

ما كان يكسب راتبا أعلى بـ  58مرة
ّ
م ــن الـ ـم ــوظ ــف ال ـ ـعـ ــادي س ـن ــة 1989
وبعشرين مرة في .1965
وقــالــت لــورنــس مـيـتـشــل وجــولـيــا
وو ل ــف ّ
القيمتان على هــذه ا لــدرا ســة
إن «هذا االرتفاع في أتعاب المديرين
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن س ــاه ــم فـ ــي تـضـخـيــم
ّ
العمال
ثروات أثرى األثرياء ،حارما
ّ
الـعــاديـيــن مــن ثـمــار الـنـمـ ّـو ،ومعمقا
الفجوة بين أغنى األغنياء و هــؤالء
ّ
الذين هم في أسفل السلم االجتماعي
وا لـمـقـ ّـد رة نسبتهم ب ــ 90فــي المئة».
و ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2018ت ـ ـقـ ــا ضـ ــى كـ ـب ــار

المديرين ما يعادل  14مليون دوالر
في سنة واحدة.
ّ
واقترح المعهد بعض السبل لحل
هذه المعضلة ،أبرزها فرض ضرائب
أعلى على أصحاب العائدات الكبيرة
وضريبة على الشركات ،حيث يكون
ال ـ ـفـ ــارق ب ـي ــن راتـ ـ ــب ال ـم ــدي ــر الـكـبـيــر
والموظف الصغير فادحا ،فضال عن
ّ
ضريبة خــا صــة تـفــرض بعد تخطي
سقف ّ
معين من األجور.
(أ ف ب)

الـمـعــدن األص ـفــر لجني األرب ــاح،
بعد أن ارتفع نحو  1في المئة في
الجلسة السابقة بفضل عمليات
ش ـ ــراء ألص ـ ــول ال ـم ــاذ اآلم ـ ــن في
ً
ظ ــل مـ ـخ ــاوف م ــن أن ان ـخ ـفــاضــا
ً
تاريخيا في عوائد سندات الخزنة
األمـيــركـيــة الـطــويـلــة األج ــل ربما
ُينذر بركود عالمي.
ونـ ــزل ال ــذه ــب ف ــي الـمـعــامــات
الفورية  0.2في المئة إلى 1512.45
ً
دوالرا لـ ــأو ق ـ ـيـ ــة «األو نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة».
وت ــراجـ ـع ــت الـ ـعـ ـق ــود األم ـي ــرك ـي ــة
اآلجلة للذهب  0.3في المئة إلى
ً
 1523دوالرا.
وقال بنجامين لو المحلل لدى
ً
فـيـلـيــب فـيــوتـشــرز «نـ ــرى تـحــركــا

صوب األمــان ،ثقة السوق مهتزة
ً
قـ ـلـ ـي ــا .نـ ـ ــرى االقـ ـتـ ـص ــاد ُي ـظ ـهــر
مــؤشــرات على الضعف وبــدأ في
التباطؤ فــي النصف الـثــانــي من
العام الجاري ،مما يدعم الذهب».
وانـقـلــب منحنى الـعــائــد على
السندات األميركية لجلسة التداول
الثانية على التوالي أمس ،وأطلق
انقالب منحنى العائد ،الذي يشير
ً
ً
تاريخيا إلى ركود وشيك ،تدافعا
ً
كثيفا صوب أصول المالذ اآلمن.
وسيطرت مخاوف من حدوث
ركود عالمي على األسواق المالية
في أنحاء العالم في الوقت الذي
ان ـخ ـف ـض ــت ف ـي ــه األس ـ ـهـ ــم ألدنـ ــى
مستوى في أكثر من عامين اليوم،

مقتفية أثــر هـبــوط سجلته وول
ستريت.
وت ـش ـي ــر ب ـي ــان ــات اق ـت ـصــاديــة
مــن الصين وألمانيا إلــى ضعف
االقتصاد العالمي ،الذي يتضرر
مــن تفاقم الـحــرب الـتـجــاريــة بين
ال ـص ـي ــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
وانفصال بريطانيا عن االتحاد
األوروبي وتوترات جيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة
األخــرى ،تراجعت الفضة  0.4في
ً
المئة إلى  17.15دوالرا لألوقية.
وبح البالتين  0.1في المئة إلى
ً
 841.50دوالرا لــأوقـيــة وارتـفــع
ال ـ ـبـ ــاديـ ــوم  0.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
ً
 1432.64دوالرا.

الصين :إجراءات ضد الرسوم الجمركية
قالت وزارة المالية إن الصين ستضطر إلى
اتخاذ إج ــراء ات مضادة حتمية في مواجهة
قــرار الــواليــات المتحدة بفرض أحــدث رسوم
جمركية على سلع صينية بقيمة  300مليار
دوالر.
كـمــا قــالــت الـ ـ ــوزارة إن ال ــرس ــوم الجمركية
األم ـي ــرك ـيــة تـنـتـهــك ت ـفــاه ـمــات ت ــوص ــل إلـيـهــا
رئيسا البلدين ،وتنحرف عن المسار الصحيح
لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.
وقالت الواليات المتحدة في أوائــل الشهر
الجاري إنها ستفرض رسوما جمركية على
سلع صينية بقيمة  300مليار دوالر اعتبارا

م ــن أول سـبـتـمـبــر ،مـمــا يـشـمــل فـعـلـيــا جميع
الصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة.
لكن الرئيس األميركي دونالد ترامب تراجع
عن جزء من الخطة يوم الثالثاء ،إذ أرجأ فرض
رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها
الـقــائـمــة المستهدفة مـثــل الـهــواتــف الخلوية
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع
االستهالكية ،على أمل تقليص تأثير الرسوم
على المبيعات في موسم العطالت األميركية.
ُ
ل ـكــن ال ــرس ــوم ســتـطـبــق ع ـلــى ت ـلــك الـمـنـتـجــات
اعتبارا من منتصف ديسمبر.
(رويترز)

مخاوف دخول االقتصاد العالمي في موجة ركود جديدة تشغل األسواق
انكماش ألماني وبريطاني وانهيار أرجنتيني وصراع تجاري
مع تراجع اإلنتاج الصناعي في
ألمانيا ،ألقت عدة شركات كبرى
باللوم على التوترات التجارية
بين الواليات المتحدة والصين،
بما في ذلك صانعة البرمجيات
«ساب» ومنتجة الكيماويات
«باسف» والمجموعة
الهندسية «سيمنز».

عودة اضطرابات
األسواق الناشئة
تزيد قلق
المستثمرين

يـبــدو أن التقلبات األخـيــرة
ف ــي األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة كــانــت
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررة ،فـ ـ ـف ـ ــي ظ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرب
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ال ـ ـش ـ ـع ـ ــواء الـ ـت ــي
ي ـخ ــوض ـه ــا أكـ ـب ــر اق ـت ـص ــادي ــن
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ــان ــت ال ـب ـيــانــات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة م ـ ـصـ ــدر قـ ـل ــق آخ ــر
إزاء مـ ـس ــار ال ـن ـم ــو لـ ـع ــدد مــن
االقتصادات الرئيسية ،ناهيك
ع ــن االض ـط ــراب ــات ال ـح ــادة في
األرجنتين وال ـعــودة للحديث
عن مخاوف دخــول العالم في
مــوجــوة رك ــود وتــراجــع النمو
االقتصادي وهذه كلها شكلت
ً
ض ـغ ــوط ــا ع ـلــى أداء األس ـ ــواق
المالية هذا األسبوع.
وكانت آخر البيانات المثيرة
للقلق ،تلك التي كشفت أمس
األول ،عــن انكماش االقتصاد
األلماني بنسبة  0.1في المئة
خـ ــال ال ــرب ــع الـ ـث ــان ــي ،بـعــدمــا
كشفت الـبـيــانــات فــي المملكة
المتحدة عن انكماش اقتصاد
الـبــاد للمرة األول ــى منذ عام
 ،2012إذ تراجع الناتج المحلي
اإلج ـمــالــي لـلـبــاد بنسبة 0.2
في المئة.
المخاوف حيال مسار النمو
العالمي لم تقتصر على هذين
ال ـب ـلــديــن ،فــالـمـكـسـيــك تمكنت
لـ ـت ــوه ــا م ـ ــن تـ ـ ـف ـ ــادي الـ ــركـ ــود
االقتصادي -يعرف بأنه ربعان
متتاليان مــن االنـكـمــاش -لكن
من المتوقع أن يظل اقتصادها
ً
ضعيفا خــال الـعــام الـجــاري،
بـحـســب تــوق ـعــات لـتـقــريــر من
«سي إن إن».
وتشير البيانات أيضا إلى
انزالق البرازيل إلى فخ الركود
خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،إضــافــة
إل ـ ــى ظـ ـه ــور ب ـع ــض ال ـم ـشــاكــل
فـ ــي اقـ ـتـ ـص ــادي ه ــون ــغ كــونــغ
وس ـن ـغ ــاف ــورة -وه ـم ــا م ــرك ــزان
تـجــاريــان ومــالـيــان رئيسيان-
وكـ ـ ــل ذلـ ـ ــك يـ ـح ــدث ب ــال ـت ــزام ــن

م ــع ن ـمــو االق ـت ـص ــاد الـصـيـنــي
بــأض ـعــف وت ـي ــرة ف ــي  3عـقــود
ً
تقريبا.

المتهم الرئيسي
 فـ ـ ـ ـ ــي أ لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أ لـ ـ ـق ـ ــىاالق ـت ـصــاديــون وال ـم ـســؤولــون
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــون بـ ـ ــال ـ ـ ـلـ ـ ــوم ف ــي
تباطؤ االقـتـصــاد التصديري
عـلــى ع ــدم الـيـقـيــن ال ـنــاجــم عن
الخالف التجاري بين الواليات
الـمـتـحــدة والـصـيــن ،واحـتـمــال
انسحاب المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبي دون التوصل
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق يـ ـح ــدد ال ـع ــاق ــات
ً
بينهما مستقبال ،بحسب «وول
ستريت جورنال».

 البيانات الرسمية الصادرةمن الصين  ،أشارت إلى اتجاه
ثاني أكبر اقتصاد في العالم
ن ـحــو م ــزي ــد م ــن ال ـت ـبــاطــؤ في
ظل النزاع الدائر مع الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،إذ ارتـ ـ ـف ـ ــع م ـع ــدل
الـبـطــالــة ف ــي ال ـم ــدن الصينية
خ ـ ـ ـ ـ ــال يـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــو إل ـ ـ ـ ـ ــى أع ـ ـلـ ــى
مـسـتــويــاتــه مـنــذ ب ــدء عمليات
اإلحصاء والرصد.
 ك ـ ـمـ ــا جـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـبـ ـي ــان ــاتالـمـتـعـلـقــة بــإن ـتــاج الـمـصــانــع،
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الـ ـعـ ـق ــاري ،دون ال ـم ـس ـتــويــات
المتوقعة ،و ق ــال اقتصاديون
ومـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـط ـ ــون حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــون،
إن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري مــع
واشنطن أدى إلــى تآكل الثقة

بـيــن ال ـشــركــات الـمـصـنـعــة في
الـبــاد رغــم االرتـفــاع المفاجئ
للصادرات الشهر الماضي.
 تزيد التوقعات المتشائمةب ـش ــأن ال ـن ـمــو ف ــي ال ـص ـيــن من
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت اض ـ ـ ـطـ ـ ــرار ب ـك ـيــن
إلــى تطبيق تــدابـيــر تحفيزية
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى نـمــو
اقتصادها بنسبة  6في المئة
و 6.5في المئة التي يستهدفها
قادة الحزب الشيوعي الحاكم.
 م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ــراالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األل ـ ـمـ ــانـ ــي «ب ـي ـتــر
ألـ ـتـ ـم ــاي ــر» فـ ــي ب ـ ـيـ ــان :األرقـ ـ ــام
الجديدة هي دعوة لالستيقاظ
والحذر ،نحن في مرحلة نمو
ً
ضعيفة ،لكن لم نشهد ركــودا،
الذي يمكن تجنبه إذا اتخذنا

َ
الـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ـ ــازم ـ ــة وت ـ ـعـ ــاون
ً
الـسـيــاسـيــون وال ـشــركــات معا
على الفور.

ضغوط على صناع السياسة
 م ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاجالـصـنــاعــي ف ــي أل ـمــان ـيــا ،ألـقــت
ع ـ ــدة شـ ــركـ ــات كـ ـب ــرى ب ــال ـل ــوم
على الـتــوتــرات التجارية بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن،
بما في ذلك صانعة البرمجيات
« س ــاب» ومنتجة الكيماويات
«باسف» والمجموعة الهندسية
«سيمنز».
ً
 واج ـه ــت بــرل ـيــن ضـغــوطــالـتـخـفـيــف سـيــاسـتـهــا الـمــالـيــة
ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــم ط ـ ـلـ ــب

المستهلكين واالستثمار في
ال ــداخ ــل ل ـت ـعــويــض أثـ ــر رك ــود
الـصــادرات ،وظلت تقاوم هذه
الـضـغــوط إل ــى اآلن ،رغ ــم أنها
تخطط لتخفيضات ضريبية
م ـع ـتــدلــة وسـ ـي ــاس ــات ج ــدي ــدة
س ـ ـي ـ ـتـ ــم الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ــي
الخريف.
 ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة فــيآسـ ـي ــا ب ـ ـ ــدأت ب ــال ـف ـع ــل خـفــض
أسـعــار الـفــائــدة ،وكــانــت الهند
ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا م ــن ب ـي ــن أوائ ـ ــل
م ـ ــن فـ ـعـ ـل ــوا ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــع خـفــض
االحتياطي الـفــدرالــي للفائدة
أواخـ ــر يــول ـيــو ،قـبــل أن تلحق
ب ـ ـه ـ ـمـ ــا ت ـ ــاي ـ ــان ـ ــد والـ ـفـ ـلـ ـبـ ـي ــن
األسبوع الماضي.
 ال ـب ـي ــان ــات األخـ ـي ــرة تــزيــدالـضـغــط عـلــى الـبـنــك الـمــركــزي
األوروبي إلطالق حزمة تحفيز
جديدة خالل اجتماع السياسة
ال ـم ـق ـبــل ف ــي ال ـث ــان ــي ع ـشــر من
ً
سبتمبر أمال في إنعاش الثقة،
ً
علما أن رئيس البنك وعد في
وقت سابق بسلسلة إجــراء ات
قـ ـ ــد تـ ـشـ ـم ــل خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـفـ ــائـ ــدة
وم ـئ ــات م ـل ـي ــارات م ــن ال ـي ــورو
لشراء السندات.
 قـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أمـ ـي ــرك ــيم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
التجارية ،إن جولة المفاوضات
الـ ـج ــدي ــدة م ــع ال ـص ـيــن وال ـتــي
ستنطلق في واشنطن الشهر
الـمـقـبــل ،م ــن غـيــر ال ـمــرجــح أن
تحقق تقدم إذا استمرت بكين
في رفض التغييرات الهيكلية
للسماح للشركات األميركية
بالمنافسة على قدم المساواة
مع نظيرتها الصينية.

عدوى األسواق الناشئة
 كـمــا لــو أن ال ـم ـخــاوف منالـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة وض ـع ــف
بيانات النمو في االقتصادات

الرئيسية ليست كافية ،عادت
اضطرابات األس ــواق الناشئة
لتزيد قلق المستثمرين إزاء
آفاق النمو العالمي واحتماالت
انتقال العدوى من سوق آلخر.
 خـ ــال ت ـع ــام ــات االث ـن ـيــنالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ه ـ ـ ـبـ ـ ــط الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــزو
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ب ـن ـح ــو  30فــي
المئة ليسجل أدنى مستوياته
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق أم ـ ـ ــام ال ـ ـ ــدوالر
األمـ ـي ــرك ــي ،وان ـخ ـف ــض س ــوق
األسهم بأكثر من  30في المئة،
وهي ثاني أكبر وتيرة تراجع
منذ عام  ،1950وذلك بعد تفوق
ال ـم ـع ــارض ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية األولية.
 يـ ـق ــول م ــدي ــر االس ـت ـث ـم ــارلدى «فيدليتي إنترناشونال»،
«أن ــدري ــا إيــانـيـلــي» فــي مقابلة
م ـ ــع «سـ ـ ــي إن ب ـ ــي سـ ـ ـ ــي» :مــن
الـصـعــب ع ــزل ان ـه ـيــار األسـهــم
وال ـع ـم ـل ــة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ،مــن
ً
المرجح أن نــوعــا مــن العدوى
سينتشر ،لكن دعونا ال نهلع
كون األسواق الناشئة تتصدر
المشهد.
 مـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار خ ـف ــضالـ ـف ــدرال ــي ل ـل ـفــائــدة وتـخـفـيــف
ا لـسـيــا ســات النقدية العالمية
س ـت ـك ــون األمـ ـ ـ ــور أهـ ـ ـ ــدأ ،وم ــن
المحتمل أن تستفيد األسواق
الـنــاشـئــة م ــن ت ــراج ــع تكاليف
االق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراض فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات
المتحدة ألنها تمنحها مساحة
لخفض الـفــائــدة وال ـعــودة إلى
مسار النمو المتزايد.
 ك ـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـض ـ ـيـ ــف إل ـ ــىم ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاوف ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ب ـف ـع ــل اإلشـ ـ ـ ــارات
التحذيرية ألســواق السندات،
ً
ووفقا لمسح أجراه «بنك أوف
أمـ ـي ــرك ــا» ف ـ ــإن أكـ ـث ــر مـ ــن ثـلــث
مـ ــديـ ــري األصـ ـ ـ ــول ي ـتــوق ـعــون
ً
ً
رك ـ ـ ــودا عــال ـم ـيــا خـ ــال االث ـنــي
ً
عشر شهرا القادمة.
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اقتصاد
ً
أسعار النفط تواصل االنخفاض دون  58دوالرا
ةديرجلا
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البرميل الكويتي يرتفع  1.64دوالر ليبلغ 60.98
أعلنت الصين بيانات مخيبة
للتوقعات لشهر يوليو ،بما
في ذلك تسجيل نمو اإلنتاج
أدنى مستوى في أكثر
الصناعي ً
من  17عاما.

ارتـ ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
الكويتي  1.64دوالر في تداوالت
ً
أمس األول ليبلغ  60.98دوالرا
ً
مقابل  59.34دوالرا للبرميل في
تــداوالت يوم الثالثاء الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
انخفضت أسـعــار النفط  3في
ً
المئة إلى ما يقل عن  58دوالرا
للبرميل أمس ،لتواصل الهبوط
الذي سجلته الجلسة الماضية
بنسبة  3في المئة ،إذ تتعرض
لضغوط بفعل تنامي مخاوف
ح ــدوث رك ــود وزيـ ــادة مفاجئة
ف ــي مـ ـخ ــزون ــات ال ـن ـف ــط ال ـخ ــام
األميركية.
وف ـ ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى ش ـع ــور
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن بــال ـق ـلــق م ــن أن
االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ،األك ـب ــر
فــي الـعــالــم ،ربـمــا يتجه صــوب
ً
الركود ،مما سيؤثر سلبا على
طلب النفط ،انقلب منحنى عائد
سندات الخزانة األميركية أمس
األول للمرة األولى منذ .2007
وتراجع خام القياس العالمي
برنت  1.81دوالر أو  3في المئة
ً
إلى  57.67دوالرا للبرميل ونزل
الخام األميركي  1.03دوالر إلى
ً
 54.20دوالرا للبرميل.
ً
وما زال سعر برنت مرتفعا

 10فــي المئة منذ بــدايــة العام
ب ـف ـض ــل ت ـخ ـف ـي ـض ــات اإلنـ ـت ــاج
الـتــي تـقــودهــا منظمة الـبـلــدان
ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول "أوبـ ـ ـ ــك"
وح ـ ـل ـ ـف ـ ــاء مـ ـ ـث ـ ــل روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ف ــي
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـع ــروف ــة بــاســم
"أوبك ."+
وفي يوليو ،اتفقت "أوبك "+
على تمديد تخفيضات إنتاج
النفط حتى مارس  2020لدعم
الخام .وألمح مسؤول سعودي
ف ــي ال ـثــامــن م ــن أغ ـس ـطــس إلــى
احتمال اتخاذ خطوات أخرى،
ً
ق ــائ ــا ،إن "الـسـعــوديــة ملتزمة
بفعل كل ما يلزم إلبقاء السوق
مستقرة في العام القادم".
ل ـكــن م ـســاعــي "أوبـ ـ ــك" طغت
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ب ـ ـشـ ــأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي فـ ــي ظــل
الـنــزاع التجاري بين الــواليــات
المتحدة والصين والضبابية
ب ـشــأن ان ـف ـصــال بــريـطــانـيــا عن
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،بــاإلضــافــة
إلى ارتفاع مخزونات الواليات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ال ـخ ــام وارت ـف ــاع
إنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط الـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــري
األميركي.
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــام ـ ــاس ف ـ ــارج ـ ــا مــن
بي.في.إم للسمسرة في النفط:
ً
"السوق بــات قلقا بشدة بشأن
النمو العالمي".

وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـصـ ـي ــن ب ـي ــان ــات
مخيبة للتوقعات لشهر يوليو،
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ت ـس ـج ـي ــل ن ـمــو
اإلنتاج الصناعي أدنى مستوى
ً
في أكثر من  17عاما.
ودف ــع انـخـفــاض ال ـص ــادرات
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد أل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا صـ ـ ــوب
االنكماش في الربع الثاني.
ُ
وتضاف زيادة غير متوقعة

لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ـ ـخـ ــام
األم ـي ــرك ـي ــة ل ــأس ـب ــوع ال ـثــانــي
للضغوط على أسعار النفط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة
األميركية ،إن مخزونات النفط
الخام زادت  1.6مليون برميل
األس ـبــوع الـمــاضــي مـقــارنــة مع
توقعات المحللين بانخفاضها
 2.8مليون برميل.

«زين» تنظم زيارة لمركز الرعاية التلطيفية
فريق الشركة شارك المرضى وعائالتهم أجواء العيد
نـظـمــت ش ــرك ــة زي ــن زي ـ ــارة اجـتـمــاعـيــة
لمبنى مركز الرعاية الصحية التلطيفية
ف ــي مـنـطـقــة ال ـص ـبــاح ال ـط ـب ـيــة ،لـمـشــاركــة
المرضى وعائالتهم أجواء عيد األضحى
المبارك وبهجته من خــال توزيع هدايا
العيد على مختلف أجنحة المستشفى.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي بـ ـي ــان صـحــافــي
أمـ ــس ،إن مـ ـب ــادرة زي ـ ــارة الـمـسـتـشـفـيــات
الـتــي تنظمها م ــرات عــديــدة فــي مختلف
انطالقا من
المناسبات خالل العام تأتي
ً
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،إذ ت ـه ــدف هـ ــذه ال ــزي ــارات
اإلنسانية إلى مشاركة المرضى وعائالتهم
والهيئات التمريضية التي تعتني بهم في
أكبر مستشفيات الكويت فرحة وبهجة
المناسبات واألعياد المختلفة كاألعياد
الوطنية وشهر رمضان المبارك وغيرها،
ومنها األجــواء الروحانية التي تصاحب
عيد األضحى المبارك.
وأضافت أن فريقها زار مجموعة من
أجنحة مركز الرعاية الصحية التلطيفية
ال ــذي يقع فــي منطقة الـصـبــاح الطبية،
وق ـ ــام ب ـم ـشــاركــة ال ـم ــرض ــى وعــائــات ـهــم
بهجة عيد األضـحــى الـمـبــارك وأجــوائــه
الروحانية من خالل توزيع هدايا العيد

فريقا «زين» ومركز الرعاية التلطيفية خالل الزيارة
ف ــي أجـ ـ ــواء ات ـس ـمــت ب ــال ــروح الـعــائـلـيــة
الجميلة ،التي عكست القيم اإلسالمية
السامية والروابط األخوية التي يتمتع
بها المجتمع الكويتي.
سنويا العديد
تنظم
وأوضـحــت أنـهــا
ً
م ــن ال ـ ــزي ـ ــارات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ع ـ ــدد مــن
أهــم وأكـبــر المستشفيات الـتــي تحتضن
المرضى من األطفال والكبار في الكويت،

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

منها مستشفى ز يــن التخصصي لألنف
واألذن والحنجرة ،والمستشفى األميري،
ومستشفى ابن سينا ،ومستشفى الرازي،
وغيرها من المستشفيات ،وذلــك لتوزيع
الهدايا والقرقيعان على المرضى واألطفال
وعــائــاتـهــم والـهـيـئــات التمريضية التي
تعتني بهم.
وذكـ ـ ــرت "زيـ ـ ــن" أن ـه ــا م ــن خـ ــال هــذه

ال ــزي ــارات التفاعلية الـتــي تـحــرص على
تنظيمها عـلــى م ــدار الـسـنــة تـهــدف إلــى
م ـش ــارك ــة ال ـم ـج ـت ـمــع بـمـخـتـلــف أط ـيــافــه
الـفــرحــة خــال المناسبات الـخــاصــة ،إذ
ً
ً
تعتبر هذه المبادرات انعكاسا حقيقيا
لـ ـع ــادات وت ـقــال ـيــد الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
إضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة
في مجاالت االستدامة.

م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ,قـ ــال تـجــار
لـ ـ ــ"رويـ ـ ـت ـ ــرز" أم ـ ـ ــس ،إن شــركــة
تسويق النفط العراقية "سومو"
باعت مليوني برميل من خام
البصرة الخفيف للتحميل في
سبتمبر إ ل ــى يونيبك بـعــاوة
 1.26دوالر للبرميل فوق سعر
البيع الرسمي.
وأضـ ــاف ال ـت ـجــار أن ســومــو

باعت مليوني برميل من خام
الـبـصــرة الـثـقـيــل للتحميل في
سـبـتـمـبــر إلـ ــى ب ـت ــرو داي ـمــونــد
بـعــاوة تــزيــد على  1.60دوالر
ل ـل ـب ــرم ـي ــل ف ـ ـ ــوق سـ ـع ــر ال ـب ـي ــع
الرسمي.
وقـ ـب ــل ه ـ ـ ــذا ،ب ــاع ــت س ــوم ــو
م ـ ـل ـ ـيـ ــونـ ــي ب ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــل م ـ ـ ــن خ ـ ــام
البصرة الخفيف للتحميل في

«التجاري» يعلن الفائزين
في سحب «صيفك كاش»
أجرى البنك التجاري السحب
الثاني على حملة "صيفك كاش"
بحضور ممثلة وزارة التجارة
والصناعة لطيفة الجيعان.
وقال البنك في بيان صحافي
أمس ،إنه فاز كل من عبدالعزيز
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاس ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
يوسف العثمان ،وفــواز مبارك
الـحـســاوي بـجــائــزة ع ـبــارة عن
اسـ ـت ــرداد ن ـقــدي ح ـتــى  5آالف
دينار.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـب ـن ــك أن حـمـلــة
"صيفك كاش" موجهة لحاملي
بطاقات التجاري االئتمانية،
أو السابقة الــدفــع أو السحب
اآللـ ــي وت ـت ـيــح ل ـع ـمــاء الـبـنــك
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ـ ـ ـ ــرص لـ ــدخـ ــول
ال ـس ـح ــوب ــات ع ـنــد إنـ ـف ــاق 25
ً
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا داخـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت أو
خارجها.
وتشتمل هــذه الحملة على ثــاثــة سحوبات
الخـ ـتـ ـي ــار  9ف ــائ ــزي ــن ل ـل ـف ــوز بـ ــاس ـ ـتـ ــرداد قـيـمــة
مشترياتهم التي تمت على البطاقة حتى 5000
ديـ ـن ــار ،إض ــاف ــة إل ــى الـسـحــب ال ــراب ــع واألخ ـي ــر،

الذي سيقام الختيار عميل واحد للفوز بجائزة
استرداد قيمة المشتريات حتى  10000دينار.
وسيكون السحب الثالث بتاريخ  8سبتمبر
 ،2019والـسـحــب األخ ـيــر عـلــى جــائــزة اس ـتــرداد
نقدي حتى  10000سيقام بتاريخ  6أكتوبر .2019

«المتحد» يهنئ الرابحين في «الحصاد اإلسالمي»
أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي المتحد
في السابع من أغسطس الجاري
أس ـم ــاء الــراب ـح ـيــن ف ــي السحب
األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،حساب السحب على
ال ـج ــوائ ــز اإلس ــام ــي األول في
الكويت ،الذي استطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين
م ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــداء الـ ـ ـح ـ ــظ ،إذ ي ـق ــدم
لـعـمــائــه أك ـب ــر ع ــدد م ــن فــرص
للفوز على مدار العام من خالل
ً
ما يزيد على  850جائزة سنويا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـس ـحــب
أسفر عــن حصول الــرابــح فــؤاد
أحـمــد البشيتي عـلــى الـجــائــزة
األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ب ـق ـي ـمــة
 10000د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،إ ض ـ ــا ف ـ ــة إ ل ــى
ً
ح ـص ــول  20ف ــائ ــزا ع ـلــى 1000
دي ـن ــار ل ـكــل راب ـ ــح وه ـ ــم :حصة
أح ـم ــد الـ ـب ــال ــول ،ومـ ـن ــال محي
عبدالله ،ونــورة فالح العازمي،
وسليمان خالد السبت ،وناصر
م ـح ـمــد ال ـس ــاي ــر ،ومـ ـن ــال زهـيــر
الـ ـ ـع ـ ــزازي ،وع ـل ــي ح ـس ــن ع ـلــي،
وعـ ـ ـ ــدوان ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـط ـيــري،

ودوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــزري،
وجــاسـيـنـتــا لينيتي دي ـس ــوزا،
وب ــاق ــر أك ـب ــر عـ ـب ــاس ،ونـجـيـبــه
سـلـطــان راض ــي ،ونــاصــر خالد
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواش ،وج ـ ـ ـ ــون ج ــوس ـي ــف
نـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرت ،وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــاي م ــوتـ ـي ــال
جين ،وآمنه فاطمة سوالهين،
وفرانسيس فيرناندز ،وصديقة
م ـن ـص ــور ال ـ ـعـ ــاشـ ــور ،وخـلـيـفــة
ف ـي ـصــل ،وج ـع ـفــر ع ـبــدالــرســول
علي.
ويـ ـتـ ـي ــح ح ـ ـسـ ــاب ال ـح ـص ــاد
اإلسالمي لعمالء البنك الدخول
فــي الـسـحــب عـلــى جــوائــز ربــع
سنوية كبرى بقيمة 250000
ديـنــار للرابح التي تمكنه من
تـحـقـيــق أح ــام ــه وت ـط ـل ـعــاتــه،
إضــافــة إلــى السحب الشهري
ع ـلــى ج ــائ ــزة بـقـيـمــة 100000
دينار.
ول ـع ــل أحـ ــد أب ـ ــرز ال ـم ـم ـيــزات
ال ـتــي يـقــدمـهــا بــرنــامــج جــوائــز
الحصاد اإلسالمي لعمالئه هي
الـسـحــب عـلــى جــوائــز العيدين
لعمالئه الذين يسعدون بالفوز
ف ــي ك ــل م ــن ع ـيــد ال ـف ـطــر وعـيــد

األضحى ،إذ يحظى الرابحون
م ــن عـ ـم ــاء ال ـم ـت ـحــد ب ـجــائــزة
بقيمة  100000د ي ـنــار فــي كل
من العيدين.
وباإلضافة إلى باقة الجوائز
الجذابة ،يحصل عمالء الحصاد
اإلســامــي عـلــى أرب ــاح سنوية

مـ ـت ــوقـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ـ ـ ــاس ع ـقــد
ال ــوك ــال ــة ،م ـم ــا ي ـج ـعــل ح ـســاب
ً
ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـفـ ـي ــدا
ً
ل ــأس ــرة ول ـل ـمــدخــريــن ع ـمــومــا
مــن خ ــال تحقيقه الـعــديــد من
ال ـم ـم ـي ــزات ،م ـم ــا ي ـل ـقــى تـقــديــر
العمالء الجدد والحاليين.

 ...ويقدم خصومات لدى «أتالنتس النخلة»
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أط ـل ــق ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد أح ــدث
ع ــروض ــه ال ـم ـت ـمـيــزة لــاسـت ـم ـتــاع بــأجـمــل
العطالت الصيفية مع العائلة ،بالتعاون
مــع شركة ماستركارد لــدى جميع أنحاء
مـنـتـجــع "أت ــان ـت ــس ال ـن ـخ ـلــة" ،أح ــد أشـهــر
وأرقى المنتجعات في إمارة دبي.
وقال البنك في بيان صحافي أمس ،إن
هذا العرض يسري حتى الثاني والعشرين
من أكتوبر المقبل ،ويمكن لعمالء البنك من
حاملي بطاقات "ماستركارد" االئتمانية
الحصول على خصومات تصل إلى  25في
المئة على اإلقامة لدى منتجع "أتالنتس
النخلة" دبي طوال فترة سريان العرض.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال رانـ ـج ــان سن

أغسطس إلى شل بعالوة تزيد
ً
قليال عــن دوالر للبرميل فوق
سـعــر الـبـيــع الــرسـمــي ومليون
برميل من خام البصرة الثقيل
ل ـل ـت ـح ـم ـيــل فـ ــي أغ ـس ـط ــس إل ــى
بـتــرو دايـمــونــد بـعــاوة تقترب
من دوالريــن للبرميل عن سعر
البيع الرسمي.

المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد
في البنك األهلي المتحد ،إن هذا العرض
يأتي في إطار التعاون الدائم بين "البنك
األهلي المتحد" و"مــاسـتــركــارد" ،من أجل
إطـ ــاق ح ـمــات مـبـتـكــرة وم ـت ـم ـيــزة تلبي
ً
تطلعات العمالء ،داعيا عمالء البنك الكرام
إلــى االسـتـفــادة مــن هــذا الـعــرض الخاص
للصيف ،واالسـتـمـتــاع برحلة رائـعــة إلى
"أتالنتس النخلة" في دبي.
وأض ـ ــاف س ــن أن ه ــذا ال ـع ــرض يعتبر
إضــافــة جــديــدة لبرنامج المكافآت "الــذي
نقدمه لعمالئنا لطرح المزيد من المزايا
الفريدة من نوعها لعمالئنا في المستقبل،
إذ يستفيد من هذا العرض جميع حاملي

بطاقات البنك األهلي المتحد االئتمانية
وبطاقات الــدفــع السابق والسحب اآللــي،
من عمالء البنك والذين يتمكنون من حجز
إقــام ـت ـهــم م ــن خ ــال ال ـمــوقــع االل ـك ـتــرونــي
ألتالنتس النخلة.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـت ـحــد اس ـت ـط ــاع م ــن خــال
تلك العروض والخصومات المميزة التي
ً
ً
يمنحها لعمالئه أن يحقق نجاحا كبيرا
ً
في الحفاظ على ثقة ووالء عمالئه ،فضال
عــن دور تلك الـعــروض والـخـصــومــات في
ت ـش ـج ـيــع عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــك ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
ً
بطاقاتهم المصرفية بدال من النقد لحجز
الفنادق ،مما يعزز من استخدام بطاقات
ً
ً
البنك االئتمانية محليا وعالميا.

«»Ooredoo
تهدي للحجاج
شرائح وباقات تجوال
ق ــال ــت ش ــرك ــة Ooredoo
إن فــري ـقــا م ــن الـعــامـلـيــن في
ً
الشركة أهدى مؤخرا لحجاج
بيت الله الـحــرام المغادرين
إلى األراضي المقدسة شرائح
 SIMمع باقات تجوال مفعلة
وم ـس ـب ـق ــة ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع ،ب ـه ــدف
تمكين الحجاج من التواصل
م ــع أه ـل ـهــم وأق ــارب ـه ــم خــال
أدائهم فريضة الحج.
وج ـ ـ ــاءت هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة،
ً
ً
التي أصبحت تقليدا سنويا
تـحــرص  Ooredooالكويت
ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام بـ ــه مـ ــع ح ـلــول
مــوســم الـحــج ،بــالـتـعــاون مع
ال ـم ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـت ــاب ــع
لــوزارة الصحة ،وبالتنسيق
مع عدد من حمالت الحج.
وفي تصريح له بالتزامن
مع هذه المبادرة ،أكد مجبل
األ ي ـ ـ ـ ـ ــوب ،مـ ــد يـ ــر أول إدارة
االتـ ـ ـص ـ ــال الـ ـم ــؤسـ ـس ــي فــي
ش ــرك ــة  Ooredooال ـكــويــت،
ا ل ـ ـتـ ــزام  Ooredooا ل ـث ــا ب ــت
والـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون م ــع
مـخـتـلــف ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
لتقديم خدمات تثري تجربة
العمالء الـكــرام بما يتناسب
ً
مع احتياجاتهم ،مشيرا إلى
أن ذلك يعتبر جزءا ال يتجزأ
من مسؤوليتها االجتماعية.
وأع ــرب عــن رغـبــة الشركة
ف ــي اغ ـت ـنــام ه ــذه الـمـنــاسـبــة
لتوجيه الشكر للقائمين على
المكتب اإلعــامــي فــي وزارة
الصحة ،إضافة إلــى اإلدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي
م ـت ـم ـث ـل ــة ب ــال ـق ــائ ـم ـي ــن عـلــى
مطار الكويت الدولي ،وذلك
ل ـج ـه ــوده ــم ال ـم ـس ـت ـم ــرة فــي
إنجاح هذه المبادرة السنوية
الـتــي تقيمها  Ooredooفي
موسم الحج.

ﺛﻘﺎﻓﺎت
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ﺛﻘﺎﻓﺎت
om

اﺳﺘﻄﺎع اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﺼﺮي أﺣﻤﺪ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻷوﺑﺮا اﻟﺼﻴﻔﻲ،
أﺑﻮ دﻳﺎب أن ﻳﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح ﺳﻴﺪ دروﻳﺶ
إﻟﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ
»اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻐﻴﺎب« اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
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ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ

ﻃﺮح اﻟﻔﻨﺎن ﺣﻤﺪ
ً
اﻟﻌﻤﺎري أﺧﻴﺮا »ﺳﻨﻐﻞ«
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻌﻨﻮان »أﺷﻮﻓﻚ
اﻟﻠﻴﻠﺔ«.

14

أﻛﺪ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺸﺎري اﻟﺒﻼم
أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
إذا ﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ.

آﻻن دوﻟﻮن ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺟﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ
واﺑﻨﻪ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺟﻤﻬﻮره

ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ ﻏﻮﻣﻴﺰ

ﺑﻮراك دﻳﻨﻴﺰ

ﺗﻮﺑﺎ ﺑﻮﻳﻮﻛﺴﺘﻮن

ﻏﻮﻣﻴﺰ ﻹﻃﻼق ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻮﺑﺎ ﺑﻮﻳﻮﻛﺴﺘﻮن ﺗﻨﻔﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ »ﻓﻴﺮوزة«
ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ
ﺳﺘﻨﻀﻢ اﻟﻨﺠﻤﺔ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎ ﻏﻮﻣﻴﺰ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ،ﻓﺒﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء
واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃﻼق ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ.
وأ ﻛــﺪ ﻣﻜﺘﺐ ا ﻟــﻮﻻ ﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟـﻠـﺒــﺮاء ات
واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أن ﻏﻮﻣﻴﺰ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎ
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋــﻼ ﻣــﺔ ﺗـﺠــﺎر ﻳــﺔ ﺗﺤﻤﻞ ا ﺳـﻤـﻬــﺎ ﻓﻲ
 11ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻄﻮر وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﺴــﻢ واﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮة ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ.

ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻮراك
دﻳﻨﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺪﺳﺎت ﻣﺼﻮري اﻟﺒﺎﺑﺎراﺗﺰي ﺻﻮرة
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻮراك دﻳﻨﻴﺰ ،ﻓﻲ إﺟﺎزﺗﻪ
اﻟـﺼـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻘـﻀـﻴـﻬــﺎ ﻣ ــﻊ ﻋــﺎﺋ ـﻠــﺔ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺟﻮرﻛﺎن أوﻳﻐﻮن ﻓﻲ ﻣﺎرﻣﺎرﻳﺲ .وﺑﺪت
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻮراك ،ﺿﻤﻦ أﺟﻮاء ﻣﻤﻴﺰة
وﻣﺮﺣﺔ.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أن وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ أﻓﺎدت
أﺧﻴﺮا ﺑﺄن ﺑــﻮراك ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ
آﺧﺮ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ
إﻳـﻘــﺎف ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ ،إذ ُﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﺿﺨﻤﺎ،
وﺗﺘﻄﻠﺐ أﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮددت أﺧﻴﺮا أﺧﺒﺎر ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻮﺑﺎ ﺑﻮﻳﻮﻛﺴﺘﻮن ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻓـﻴــﺮوزة" ،ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺑﺎ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻹﺣﺪى
اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــﻼﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ أﻧــﻪ
ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺣﺘﻰ
اﻵن .ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺳﺎت ﻣﺼﻮري
اﻟﺒﺎﺑﺎراﺗﺰي اﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرة ﻟﺘﻮﺑﺎ وزوﺟﻬﺎ رﺟﻞ
اﻷﻋﻤﺎل أوﻣــﻮت أﻓﻴﺮﻏﻴﻦ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷــﻮارع ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﺛﻨﺎء ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺣﺼﻮل ﺧﻼف ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة
أﻣﺎم اﻟﺮﻛﺎب ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﻤﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻄﻠﺔ
وﻗﻀﻴﺎ أوﻗﺎﺗﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ.

ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻏﺎرﻧﺮ :ﻟﻦ أﻧﺴﻰ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻲ ﻣﻊ أﻓﻠﻴﻚ

آﻻن دوﻟﻮن
ﻃ ـﻤ ــﺄن آﻻن ﻓــﺎﺑ ـﻴــﺎن دوﻟ ـ ـ ــﻮن ،اﺑ ــﻦ اﻟـﻤـﻤـﺜــﻞ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آﻻن دوﻟ ــﻮن ،ﻣﺤﺒﻴﻪ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﱠ
ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ أﺧﻴﺮا.
وﻛﺘﺐ آﻻن ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرة ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻟــﺪه،
اﻟﺬي ﻧﺠﺎ ،ﺑﻘﻤﻴﺺ أﺣﻤﺮ وﻫﻮ ﻣﺒﺘﺴﻢ" :ﺷﻜﺮا
ﻟﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻﻣﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗــﺮون،
ﻳﺘﺤﺴﻦ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ ،وﻳﺮﺳﻞ ﻟﻜﻢ ﻗﺒﻼﺗﻪ".
ُﻳ ــﺬﻛ ــﺮ أن دوﻟ ـ ــﻮن اﻷب ) 83ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ( أﺻـﻴــﺐ
ﺑ ـﺠ ـﻠ ـﻄ ــﺔ دﻣ ــﺎﻏـ ـﻴ ــﺔ أدت إﻟـ ـ ــﻰ ﺣ ـ ـﺼـ ــﻮل ﻧ ــﺰف
ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟــﺪﻣــﺎغ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻃﺒﺎء
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،وﻫــﻮ ﻳﺮﺗﺎح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ

أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ.
وﻳﺤﻈﻰ دوﻟــﻮن ﺑﺸﻬﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻓــﻼم اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻐﺮب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻴﺰا
ﻟﻠﺸﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي اﻗﺘﺤﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﻘﻮة
وﻧﺠﺢ ﻓﻴﻪ.
وﻛﺎن دوﻟﻮن ﺟﺮى ﺗﻜﺮﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺎن
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻷﺧﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﺷﺢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻓﺨﺮﻳﺎ ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎره
ﻣﻦ ﺑﻼده ﻓﺮﻧﺴﺎ.

وﺳﺎﻣﺔ
ﺳﻴﻤﻮن ﻛﺎول ﻳﺰداد
ً
ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ  ٢٠ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮاﻣﺎ

««٢٠١٩
» ««Peopleاﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ »أﺟﻤﻞ اﻣﺮأة ﻟﻌﺎم ٢٠١٩
ً
ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻏﺎرﻧﺮ ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺠﻤﺔ
ﺻﻮرا
ﻋﺪﺳﺎت ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﺒﺎﺑﺎراﺗﺰي
ً
اﻟﺘﻘﻄﺖ ً
اﻟـ » ٤٧ﻋﺎﻣﺎ« ،ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﻴﻮﻟﻴﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﺮ «١٣ﻋﺎﻣﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ واﻟﺪﺗﻬﺎ.
ً
وﻗﺎﻟﺖ ﻏﺎرﻧﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺧﻴﺮا وﻓﻖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﻧﻬﺎ »:ﻟﻦ ﺗﻨﺴﻰ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﻨﺠﻢ ﺑﻦ ًأﻓﻠﻴﻚ وﺗﺮاه ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ«.
»اﻟﻌﻤﺮ «١٠ﺳﻨﻮات واﺑﻦ ﻫﻮ ﺳﺎﻣﻮﻳﻞ
ﺟﻨﻴﻔﺮ أﻳﻀﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻠﻴﻚ اﺑﻨﺔ ﻫﻲ ﺳﻴﺮاﻓﻴﻨﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ »اﻟﻌﻤﺮ٠٠
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ» ٧ﺳﻨﻮات«.
ﻣــﺎزا ﻟــﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻏــﺎر ﻧــﺮ " 47
ً
ﻋﺎﻣﺎ " ﺗﺨﻠﺺ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻦ أﻓﻠﻴﻚ ،وﻗﺪ ﺷﻮﻫﺪت ﻓﻲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻘﺔ
ً
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﻴﻮﻟﻴﺖ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ" "13ﻋﺎﻣﺎ .
ﺟﻨﻴﻔﺮ وﺑﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺎ ﻋﺎم  ،2005ﺑﻌﺪ أن
اﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ" ،"Daredevilﻋﺎم ،2003
وأﻋﻠﻨﺎ ﻃﻼﻗﻬﻤﺎ ﻋﺎم .2015
ً
وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاق ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻲ
ﺑـ ــﻞ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮ ﻛـ ــﻞ ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺷـ ــﻖ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻪ ﻧـﺤــﻮ
اﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح.

ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ
وﺿ ـﻤــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ُرﺷ ـﺤ ــﺖ ﺟـﻨـﻴـﻔــﺮ ﻏــﺎرﻧــﺮ
ﻷداء ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻴﻼﻧﻴﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺤﺪث
ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺮة اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ اﻷوﻟــﻰ،
ً
وﺳ ـﻴـﺘ ـﻨــﺎول اﻟـﻌـﻤــﻞ ﺗـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ﺣـﻴــﺎﺗـﻬــﺎ ﺑـ ــﺪء ا ﻣﻦ
ً
ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﺮض اﻷزﻳﺎء وﺻﻮﻻ
إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻣـ ــﻦ أﺑ ـ ــﺮز اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة

ﻏــﺎر ﻧــﺮ ،ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ
ﻗـ ـﺒ ــﻞ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺔ " "People
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ" ،أﺟﻤﻞ اﻣﺮأة
ﻟﻌﺎم  ،"2019ووﺿﻌﺖ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺪدﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺟـﻨـﻴـﻔــﺮ،
ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ":ﻛﻠﻤﺎ
ﻧﻈﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻛﻠﻤﺎ
ﻓﻜﺮت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
أن أ ﻗـ ــﺪ ﻣـ ــﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ــﻢ ،أ ﺷ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺑ ـﺴ ـﻌ ــﺎدة
ﻛﺒﻴﺮة" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ،أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.
وﻋﺮﻓﺖ ﺟﻨﻴﻔﺮ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻋﺒﺮ أدوارﻫﺎ
ـﻼم ﻛﺜﻴﺮة ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧــﺎ ﻟــﺖ ﺟــﻮا ﺋــﺰ ﻓﻲ
ﻓــﻲ أ ﻓــﻼ
ﻼ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻏﻮﻟﺪن ﻏﻠﻮب" وﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ.

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻤﻴﺰة

ﺳﻴﻤﻮن ﻛﺎول
اﻟـﺘـﻘـﻄــﺖ ﻋ ــﺪﺳ ــﺎت اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮات ﺻ ــﻮرا
ﻟ ـﻤ ـﻐ ـﻨ ــﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮب ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﻮن ﻛـ ـ ـ ــﺎول ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﺎدة اﻟـ ـﺤـ ـﻤ ــﺮاء ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻔ ــﻞ إﻃـ ــﻼق
ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟ ـﻤــﻮاﻫــﺐ ))America’s got
 ،(talentوﺑـ ــﺪا أﻧ ــﻪ ﻓ ـﻘــﺪ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﻮزن ،وأوﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ أﻧﻪ ﺧﺴﺮ ﻧﺤﻮ
 20ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وﻇﻬﺮ ﻛﺎول واﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮ،
وﺳﻌﻴﺪا ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ،

اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻤﻐﻨﻲ
اﻟﺮاب أﺳﺎب روﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻓــﻲ ا ﻟـﻤـﻘــﺎ ﺑــﻞ ،ﻓــﺈن زو ﺟـﻬــﺎ ا ﻟـﺴــﺎ ﺑــﻖ ﺑﻴﻦ أﻓﻠﻴﻚ
ـﻼﻗـﺘــﻪ
ﺗ ـﻔــﺮغ ﺑـﻌــﺪ ﺗ ــﺮك ﺟـﻨـﻴـﻔــﺮ إﻟ ــﻰ ﻋـﻤـﻠــﻪ ﻟـﻜــﻦ ﻋـﻼ
ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت.
ً
وﻛﺎن أﻓﻠﻴﻚ ،ﻗﺪ أﻧﺠﺰ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻨﺠﻢ
ﻣﺎت دﻳﻤﻮن وﻫﻮ" ،"The Last Duelاﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ
ﻗﺼﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ إﻳﺮﻳﻚ ﺟﺎﻏﺮ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﺒﺐ
ﻟﻬﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ
ً
آﺧ ــﺮ ﻣ ـﺒــﺎرزة ﻗـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣـﻌـﺘــﺮف ﺑـﻬــﺎ رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ووﻗﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﻦ ﻧﻮرﻣﺎن ﺟﺎن
دي ﻛﺎروج وﺟﺎك ﻟﻮ ﻏﺮي.

ﺗﻌﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮأة
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪون أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ذﻛﻮري ﻳﻈﻬﺮ
ﺗ ـﻌ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮأة واﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﺎﺋ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ.
ﻳــﺬ ﻛــﺮ أن ﻣــﻦ ﻛـﺘــﺐ ا ﻟـﺴـﻴـﻨــﺎر ﻳــﻮ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ﻫﻮ
أﻓﻠﻴﻚ ودﻳﻤﻮن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﺴﺖ ﻧﻴﻜﻮل
رﺷﺤﺖ ﻟﺠﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر.
ﻫﻮﻟﻮﻓﺴﻨﺮ اﻟﺘﻲ ُر ﺷﺤﺖ
وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﻴﻠﻢ :ﻣــﺎت دﻳﻤﻮن ،وﺑﻦ
ً
أﻓ ـﻠ ـﻴــﻚ ،ورﻳ ــﺪﻟ ــﻲ ﺳ ـﻜ ــﻮت اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﺨــﺮﺟــﻪ أﻳ ـﻀ ــﺎ،
وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻟﻮراﻧﺲ ،وﺟﻴﻒ روﺑﻴﻨﻮف ،وإروﻳﻦ
ﺳﺘﻮف وﻛﻴﻔﻦ ج .واﻟﺶ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺮل
ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم.
ﺟﻨﻴﻔﺮ وأﻓﻠﻴﻚ

ﺑﻌﺪ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﺣﻤﻴﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ.
وﻗ ـ ــﺎل ﺳ ـﻴ ـﻤــﻮن ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ،إﻧــﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺜﻘﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وإن وﺳﺎﻣﺘﻪ زادت أﻛﺜﺮ.
وﻋ ــﻦ اﻟـﺤـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ اﺗـﺒـﻌـﻬــﺎ ،أوﺿـ ــﺢ أﻧــﻪ
اﻧﻘﻄﻊ ﻋــﻦ ﺗـﻨــﺎول اﻟﻠﺤﻮم وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ.
ُﻳﺬﻛﺮ أن ﻛــﺎول ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "."america’s got talent

ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻏﺎرﻧﺮ

أﺳﺎب روﻛﻲ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮاب
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ أﺳـ ــﺎب روﻛـ ــﻲ ﺑــﺎﻟـﺴـﺠــﻦ ﻣ ــﻊ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ
ﺧﻼل ﻋﺮاك وﻗﻊ ﺑﺸﻮارع ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻓﻲ أواﺧﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأدﻳﻦ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺮاب واﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ
"ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ
وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ" ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر
ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ،وﻫــﻢ "اﻋ ـﺘــﺪوا ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ـﻼ" ،وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓــﻊ 12500
ﺿﺮﺑﺎ ورﻛ ــﻼ
ﻼ
ﻛﺮوﻧﺔ ) 1200ﻳﻮرو( ﻛﻌﻄﻞ وﺿﺮر ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ.
وأدت ﻗـﻀـﻴــﺔ أﺳـ ــﺎب إﻟ ــﻰ ﺗــﻮﺗــﺮ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت

ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ
ﺑــﺎﻻزدراء ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻟﺴﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ،وأوﻓﺪ
إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـﺤــﺎﻛ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻣ ـﺒ ـﻌــﻮﺛ ــﻪ اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻟ ـﺸ ــﺆون
اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ روﺑﺮت أوﺑﺮاﻳﻦ.
ُ
وأﻓﺮج ﻋﻦ روﻛﻲ ﻓﻲ  2اﻟﺠﺎري ،ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻋﺎد إﺛﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓ ــﻲ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ،وﻫ ــﻮ ﻟ ــﻢ ﻳﻜﻦ
ﺣﺎﺿﺮا وﻗﺖ ﺗﻼوة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ.
وأﺣﻴﺎ أﺳﺎب اﻷﺣﺪ ﺣﻔﻼ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﻬﺮﺟﺎن رﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﻴﺴﺘﻴﻔﺎل ﻓﻲ أﻧﺎﻫﺎﻳﻢ
ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.
)أ ف ب(
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ّ
ّ
أحمد أبودياب :أكتب ما أحسه وأصدقه عن المشاكل اإلنسانية
حصدت مجموعته المركز الثاني بجائزة الشارقة في القصة القصيرة

حصاد

الفن الكويتي المعاصر
في ملتقى تشكيلي بالصين

لفت األنظار إليه منذ حصدت مجموعته «التقاط الغياب» المركز الثاني في جائزة الشارقة للقصة القصيرة لعام ،2019
واستطاع األديب المصري الشاب أحمد أبودياب أن يلتقط الخيط اإلنساني وينسجً منه قصصه الجميلة باحترافية شديدة.
وفي حوار أجرته معه «الجريدة» ،قال أبودياب إنه يكتب ما ّ
يحسه ويصدقه ،معتبرا أن اإلبداع الحقيقي يجب أن يكون بمنزلة
ً
ً
أعجوبة من عجائب الدنيا ،وكاشفا عن عكوفه حاليا على مشروع ترجمة مسرحيات من األدب اإلفريقي إلى اللغة العربية ..وفيما
يلي نص الحوار:
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

بقعة القبح
تتسع وتلطخ
ثوب العالم...
لكن بوسعنا أن
نحمي األبيض
املتبقي

• ك ـي ــف ان ـع ـك ـس ــت ن ـشــأتــك
فــي إحــدى مــدن الصعيد على
تجربتك اإلبداعية؟
 صعيد مصر حالة فريدة،مثله مثل الجنوب في أي بلد،
ّ
أشبهه بالحاالت الخاصة التي
تشذ عن قوانين الرياضيات،
وال تقاس إال على نفسها ،هنا
في الجنوب السيرة أطول من
ال ـع ـمــر .الـكـلـمــة رج ــل والــرجــل
حكاية والحكاية إرث واإلرث
ل ـع ـنــة وال ـل ـع ـن ــة كـ ـن ــز ،وال ـك ـنــز
ال ـح ـق ـي ـقــي أن تـ ـ ــدرك كـ ــل ذل ــك
وتتقبله وتتعامل من خالله،
فـ ــا مـ ـن ــاص مـ ــن قـ ـب ــول األمـ ــر
بـ ّ
ـرمـتــه بـحـلــوه ومـ ـ ّـره ،الحياة
ّ ً
الـ ـص ــادق ــة ق ــد تـ ـك ــون م ـح ــرك ــا
لاللتحام مع الكون في ثباته
ودورانــه وهدوئه واضطرابه،
ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ح ـق ـي ـق ـي ــا
وقاسيا ،الحقيقة العارية حين
ت ــراه ــا رب ـمــا يــدفـعــك ذل ــك إلــى
محاولة قول شيء ّ
عما بداخلك
وم ــا ح ــول ــك ،ل ــن أت ـط ــرق لــذكــر
الطبيعة العذراء أو الحضارة
القديمة ،فهما ما يردده أغلب
الجنوبيين فــي حديثهم عن
الصعيد ،ساعدتني جميعها

ً
قطعا في تشكيل وعيي ،مما
ساعدني ألتعلم وأكـتــب ،لكن
دعني ّ
أسمي األشياء باسمها
دون تجميل ،وبجرعة شجاعة
وجرأة وإن كانت مؤقتة أقول
إن أكثر ما عانيته في الصعيد
والأزال أ ع ــا ن ـي ــه ك ـ ــان بـسـبــب
الـ ـفـ ـق ــر ،وال ـ ـق ـ ـبـ ــح ،والـ ـقـ ـس ــوة،
والخوف ،والجهل ،والعصبية.
المؤسف أن بقعة القبح تتسع
ً
ً
ّ
باطراد وتلطخ تدريجيا جزءا
ً
جزءا من ثوب العالم ،قد نعجز
عــن إزالـتـهــا ،لكن بوسعنا أن
نشير إليها ونحمي األبيض
المتبقي.
• ما منطلقاتك العامة في
الكتابة؟
 أكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــب كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ّـس ـ ــهّ
فأصدقه ويشكل بالنسبة ّ
إلي
نقطة انـطــاق لـعــرض مشكلة
ُ
إن ـســان ـيــة ت ـح ـتــاج أن ت ـع ــرف،
أح ـ ــاول ق ــدر ج ـهــدي االبـتـعــاد
ّ
عما ّ
تعرض له كل من سبقوني
أو مــن يـعــاصــرونــي ،فــاإلبــداع
الحقيقي أن تـكــون كأعجوبة
من عجائب الدنيا السبع ،قد
يحاكيها الناس ،لكن ال يقدر
أح ــد ع ـلــى اإلتـ ـي ــان بــأعـجــوبــة
مثلها.
ّ
• م ـ ـ ـ ــاذا ي ـ ـمـ ــثـ ــل لـ ـ ــك فـ ـ ــوزك
ب ـجــائــزة ال ـشــارقــة ف ــي القصة
القصيرة لعام 2019-2018؟
 كـ ــان ح ــاف ــزا لــاس ـت ـمــرار،ً
ً
وت ــوف ـي ـق ــا م ــن ال ـل ــه وت ـكــري ـمــا
لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــد كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر بـ ـ ــذل ـ ـ ـتـ ـ ــه ف ــي
المجموعة التي نالت الجائزة،
الفوز تكليف ومسؤولية أكبر
ً
ً
مـ ــن ك ــون ــه ت ـش ــري ـف ــا وف ـ ـخـ ــرا،
ف ــال ـن ــاس تـنـتـظــر م ـنــك اآلتـ ــي،
وتترقب خطوتك التالية بعدما
فرضت وجودك بإبداعك.
• تدريس بعض نصوصك
األدبـ ـ ـي ـ ــة لـ ـط ــاب ال ـج ــام ـع ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــل يـ ـح ـ ّـمـ ـل ــك
مسؤولية إضافية؟
 بالتأكيد مسؤولية كبيرةوش ـ ـ ــرف أكـ ـب ــر مـ ــن الـ ـج ــوائ ــز
أو ال ـت ـكــري ـمــات ،ف ــا أه ــم من
أن ت ـ ـكـ ــون كـ ـت ــاب ــات ــك ض ـمــن

غال

ف «التقاط الغياب»

م ـق ــررات دراس ـي ــة ل ـطــاب في
مراحل جامعية ،ويسهم ذلك
فـ ــي ت ـغ ـي ـيــر وعـ ـ ــي ش ـخــوص
وتطوير مستواهم التعليمي،
أرجو أن يكون األمر قد حقق
الهدف المرجو منه .الجميل
أن من يدرسون كتاباتي في
الـجــامـعــة فــي نـفــس مرحلتي
ً
العمرية تـقــر يـبــا  ،ومنهم من
تـفـصـلـنــي ع ـن ـهــم س ـن ـتــان أو
ً
ثالث تقريبا.
• أي ـه ـم ــا ت ـج ــد ف ـي ــه نـفـســك
أكـ ـ ـث ـ ــر :الـ ـقـ ـص ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة أم
الكتابة للمسرح؟
 ج ــائ ــز أن تـ ـك ــون ال ـق ـصــةهي األقــرب إلــى قلبي وقلمي،
وإن ـ ـتـ ــاجـ ــي ف ـي ـه ــا أك ـ ـثـ ــر ،لـكــن
ً
المسرح يشغلني دائما حتى
حـ ـي ــن أك ـ ـتـ ــب ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ،وث ـم ــة
م ـش ــاري ــع ف ــي ان ـت ـظ ــار دورهـ ــا
خالل الفترة المقبلة ألكتبها،
وإن لم يكن يشغلني المسرح
ككتابة في أوقات ّ
معينة ،فهو
يـشـغـلـنــي ف ــي ك ــل شـ ــيء آخ ــر،
فــال ـح ـيــاة م ـســرح ـيــة والــدن ـيــا
مسرح كبير.
• إ لـ ـ ـ ــى أي مـ ـ ـ ــدى ح ـظ ـيــت
أعمالك باهتمام نقدي؟
 ال أستطيع تحديد حجماالهـ ـتـ ـم ــام ع ـل ــى وج ـ ــه ال ــدق ــة.
كــانــت هـنــاك أكـثــر مــن فعالية
ثقافية فــي مؤسسات ثقافية
ح ـكــوم ـيــة وأهـ ـلـ ـي ــة لـمـنــاقـشــة
كـتــا بــا تــي ،تفضل بالمشاركة
فيها أدبــاء مبدعون وأساتذة
ً
أكــاديـمـيــون ،وقــريـبــا ستكون
ه ـنــاك أك ـثــر م ــن ق ـ ــراءة نـقــديــة
وعدني بها أهل ثقة ستخرج
إلــى الـنــور مــن خــال الصحف
ً
ـاال سـعـ ُ
ـدت
وال ـم ـجــات ،وإج ـم ـ
ً
ب ـكــل م ــن أب ـ ــدى رأي ـ ـ ــا ،فـكــونــك
تشغل أذهان الناس ،فذلك من
دواعي السرور.
• ح ـص ـلــت ع ـلــى لـيـســانــس
اآلداب ف ــي ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة
من جامعة جنوب الوادي عام
 ،2017هل نتوقع  -ذات يوم -
ً
أن نقرأ لك نصا باإلنكليزية؟
ً
ً
ً
 -كان تدبيرا قدريا رائعا أن

أسعد بوناشي وأحمد مقيم

أحمد أبودياب
التحقت بقسم اللغة اإلنكليزية
ف ــي ك ـل ـيــة اآلداب ،و ت ـخــر جــت
فيها ،أنا أحب اللغة اإلنكليزية
ومـشـغــوف بـهــا مـنــذ صـغــري،
ويحمل األدب اإلنكليزي مكانة
خاصة عندي دون بقية اآلداب
ً
األجنبية ،ال أخفيك سرا :أطمح
في الكتابة األدبية باإلنكليزية،
وف ــي مـشــروعــي تــرتـيــب لــذلــك،
لكنه مؤجل لحين إنجاز أمور
ً
وم ـ ـشـ ــروعـ ــات م ـه ـم ــة راه ـ ـنـ ــا.
أتحين الفرصة المناسبة لذلك
ألفعلها بـجــد يــة وباحترافية
كما أ ح ــاول فعلها بالعربية،
ً
وأزع ـ ـ ـ ــم أن ـ ـنـ ــي ح ـق ـق ــت ش ـي ـئــا
ً
ً
م ـل ـم ــوس ــا ح ـت ــى اآلن ،أي ـض ــا
مما يشغلني في هذا الصدد،
ُ
أن تـتــرجــم أعـمــالــي المكتوبة
باللغة العربية إلى اإلنكليزية،
وإلى أكبر قدر من لغات العالم،
فاالنتشار حلم أي مبدع في كل
زمان ومكان.
• م ــا ال ـع ـم ــل األدب ـ ـ ــي ال ــذي
تعكف على كتابته اآلن؟
 في غضون األيــام المقبلةتصدر مجموعتي القصصية
«أفـ ـ ـ ــواه م ـف ـتــوحــة ال تـبـتـســم»
ع ــن دار ن ـشــر م ـص ــري ــة ،وهــي
مـجـمــوعـتــي الـثــانـيــة وكـتــابــي
الثاني بعد مجموعة «التقاط
ال ـغ ـيــاب» ال ـتــي ف ــازت بـجــائــزة
الـشــارقــة وتـمــت طباعتها في
دولـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ،ك ــذل ــك أعـكــف
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز ل ـم ـج ـم ــوع ــة
ق ـص ـص ـي ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وهـ ـن ــاك
مـ ـ ـش ـ ــروع ت ــرجـ ـم ــة م ـ ــن األدب
اإلفريقي لعدد من المسرحيات
سـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى تـ ـ ــرج ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــه م ــن
اإلنكليزية إلــى العربية خالل
الشهور المقبلة.

اإلبداع
الحقيقي
أعجوبة
من عجائب
الدنيا

وجـهــت وزارة الثقافة والـسـيــاحــة الصينية الــدعــوة
للفنانين أسعد بوناشي وأحمد مقيم ،للمشاركة في
الملتقى الحادي عشر للفن التشكيلي لمشاهير الفنانين
العرب ،كممثلين للكويت.
ُ
ويـعــد بوناشي ومقيم مــن أب ــرز التشكيليين الذين
ينتمون إلــى الفن الكويتي المعاصر .وشمل الملتقى
فنانين وفـنــانــات مــن الـكــويــت وسلطنة عـمــان ومصر
وتونس والمغرب والجزائر ،وتضمن زيارات لثالث مدن،
هي :هونغ كونغ ،ماكاو وشينزين.
واستمر الملتقى أسبوعين ،وشمل جــوالت ثقافية
وزيـ ـ ــارات رسـمـيــة أله ــم الـمـتــاحــف وال ـم ــراك ــز الثقافية
والفنية ،إ ضــا فــة إ لــى اللقاء بمشاهير الفن التشكيلي
الصيني ،وتبادل الخبرات الفنية والفكرية.
وبعد الجوالت الفنية بدأت الورشة ،واستمرت  6أيام،
َّ
قدم خاللها الفنانون مجموعة أعمال ملهمة من زياراتهم
وجوالتهم في المدن الثالث.
واخ ـت ـتــم الـمـلـتـقــى ،الـ ــذي رك ــز عـلــى ال ـفــن الـمـعــاصــر،
بـمـعــرض تشكيلي ضــم جميع األع ـمــال الـتــي أنجزها
الفنانون في الورشة ،إضافة إلى حفل التكريم .جدير
بالذكر ،أن هذه هي الدعوة الثانية للفنانين أحمد مقيم
وأسعد بوناشي للمشاركة في الملتقى بالصين.

ألين :األضرار ساهمت في ضم
بابل لمواقع التراث العالمي
أعكف على
ترجمة
مسرحيات من
األدب اإلفريقي
إلى اللغة
العربية

انطالق مهرجان األوبرا الصيفي باإلسكندرية
بمشاركة فنانين مصريين وعرب
تكريم  9فنانين وإحياء  10حفالت ...وغالية بن علي وصالح والحجار نجوم

يوضح خبير آثار أن مدينة بابل القديمة ،وهي أحد
ً
أهم المواقع األثرية في العراق ،تعد شاهدا على عقود من
الدمار واإلهمال ،غير أن قصة هذه التعديات لعبت دورا
رئيسيا في ضم المدينة لقائمة مواقع التراث العالمي.
وتــم االعـتــراف ببابل ،التي وردت اإلش ــارة لها ألول
مرة في لوح طيني يعود للقرن الثالث والعشرين قبل
الـمـيــاد ،كـمــوقــع ضـمــن قــائـمــة منظمة األم ــم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة للتراث (يونسكو) لمواقع التراث
ً
العالمي ،في يوليو الماضي ،بعد تصويت أعقب عقودا
من الضغط من جانب العراق.
وبهذا التصويت أصبحت المدينة ،التي تنتمي لبالد
ما بين النهرين القديمة على نهر الفرات ،سادس موقع
ت ــراث عالمي داخ ــل ح ــدود ال ـعــراق ،ال ــذي ُيـعــرف بمهد
الحضارة.
ويقول جيفري ألين ،مدير برامج الصندوق العالمي
لآلثار والتراث إن العراق قدم طلبه لليونسكو ألول مرة
فــي الثمانينيات ،لكنه كــان ال يلبي ش ــروط المنظمة
الدولية.
وفي ُسبعينيات القرن العشرين ،وفي إطار مشروع
ترميم ،أعيد بناء جدران وقوس القصر الجنوبي بشكل
رديء على قمة األنقاض الحالية ،مما سبب أضرارا على
نطاق واسع.
وال تزال العديد من النقوش التي كتبت على قوالب
طوب أثرية ظاهرة للعيان.
وق ــال ألـيــن« :هـنــاك عــدد مــن األف ـعــال واألضـ ــرار التي
لحقت بالموقع ،والتي أثــرت على سالمته وأضعفته،
وكانت موضع اهتمام اليونسكو خالل عملية الترشيح».

إصدار

«مصر المملوكية» ...قراءة
جديدة في مرحلة تاريخية

من الحفالت السابقة لدار األوبرا

تنطلق اليوم فعاليات
مهرجان األوبرا الصيفي،
على مسرح سيد درويش
بمدينة اإلسكندرية،
بمشاركة  9فرق فنية،
وإحياء  10حفالت.

●

علي الحجار
القاهرة  -محمد الصادق

تفتتح وزيــرة الثقافة المصرية إيناس
عـ ـب ــدال ــداي ــم ،ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان األوب ـ ــرا
الصيفي اليوم ،على مسرح سيد درويش
بمدينة اإلسكندرية ،بمشاركة  9فرق فنية،
وإح ـيــاء  10حـفــات لمطربين ومـطــربــات
مصريين وعرب.
وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرم ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــداي ـ ــم  9ش ـخ ـص ـي ــات
اس ـك ـنــدران ـيــة ســاه ـمــت ف ــي إث ـ ــراء ال ـحــراك
الثقافي والفني بمصر والعالم العربي.
وقالت إن «مهرجان األوب ــرا في مسرح
سيد دروي ــش يــوجــه الكثير مــن الرسائل
ال ـت ــي ت ــدع ــو إلـ ــى ان ـت ـق ــاء ال ـف ـن ــون ال ـج ــادة
وال ـه ــادف ــة ،الـمـتـضـمـنــة الـكـثـيــر م ــن الـقـيــم
النبيلة والمعاني السامية».
وأكدت تواصل السعي لتحقيق محاور
التنمية المستدامة ،ومنها ما يرتبط ببناء
اإلنسان والمجتمع ،باتخاذ مسارات تعمل
على تطوير الــوعــي واالرت ـقــاء بالوجدان،

وتتمثل في األنشطة العديدة والمتنوعة
ال ـت ــي ت ـق ــام بـمـخـتـلــف م ـحــاف ـظــات مـصــر،
ً
وت ـهــدف إل ــى ج ــذب الـجـمـهــور ،خصوصا
الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ت ـكــريــم الـشـخـصـيــات
يــأتــي كــأحــد تقاليد الثقافة الــراسـخــة في
رد الجميل والعرفان بجهود من طمح إلى
بناء الوطن عن طريق اإلبداع.
من جانبه ،قال مجدي صابر رئيس دار
األوبرا المصرية ،إن «مراسم حفل االفتتاح
تـبــدأ بحفل لفرقة ب ـغــدادي بيج بــانــد ،ثم
تكريم كل من سامي فتح الله ،والمهندس
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ن ـ ـصـ ــار ع ـ ـضـ ــوي م ـج ـلــس
أم ـن ــاء أوبـ ــرا اإلس ـك ـنــدريــة ،واسـ ــم الــراحــل
محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة األسبق،
والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد
فرقة أوبرا اإلسكندرية للموسيقى والغناء
الـعــربــي ،ومصمم االسـتـعــراضــات الكبير
عـلــي ال ـج ـنــدي ،والـمــوسـيـقــار محمد علي
سـلـيـمــان ،والــدك ـتــورة نيفين المحمودي

المديرة الفنية ألوركسترا وتــريــات أوبــرا
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،والـ ـفـ ـن ــان س ـم ـيــر ص ـب ــري،
و ســا مــي محمود المدير السابق لمسرح
سـيــد دروي ــش «أوبـ ــرا اإلس ـك ـنــدريــة» ،يليه
حفل فني لفرقة بغدادي بيج باند بقيادة
ال ـمــاي ـس ـتــرو م ـج ــدي بـ ـغ ــدادي ،ويـتـضـمــن
مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية،
إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى
العربية التي أعيدت صياغتها في قالب
موسيقى الجاز.
يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر
حتى الجمعة  6سبتمبر المقبل ،وتضم
حفالت لعدد من نجوم الموسيقى والغناء،
هــم :فــرقــة بـغــدادي بيج بــانــد ،مــي ف ــاروق،
عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز ،مروة
ناجي وفرقة المايسترو عالء ياسين ،علي
الحجار ،التونسية غالية بن علي ،محمد
م ـح ـســن ،خ ــال ــد س ـل ـيــم ،وم ــدح ــت صــالــح،
بمصاحبة عــازف البيانو الشهير عمرو
سليم وفرقته.

مراسم حفل
االفتتاح تبدأ
بحفل لفرقة
بغدادي بيج
باند

مجدي صابر

غالف الكتاب

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ً
ص ــدر حــديـثــا فــي الـقــاهــرة عــن دار «الـعـيــن» كـتــاب جديد
بعنوان «مـصــر المملوكية ...ق ــراء ة جــديــدة» للدكتور هاني
حمزة ،وهو قراءة نقدية جديدة لتاريخ مصر المملوكية ،منذ
بدايتها الصاخبة في عام 648هـ1250/م إلى نهايتها 923هـ /
1517م على يد األتراك العثمانيين ،لتتحول مصر مرة أخرى
إلى إقليم تابع ،بعد أن كانت دولة كبرى مستقلة.
والكتاب موجه بشكل رئيسي إلى القارئ غير المتخصص،
وال ــراغ ــب فــي ال ـت ـعــرف عـلــى تــاريــخ مـصــر فــي تـلــك المرحلة
الحاسمة.
ويعرض الكتاب مرحلة من تاريخ مصر اإلسالمية ،التي
وصلت فيها إلى أعلى درجات تطورها ،حيث أصبحت قوة
عالمية ،وليست قوة إقليمية فقط ،ألول وآخر مرة في تاريخها
الحديث.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4194الجمعة  16أغسطس 2019م  15 /ذو الحجة 1440هـ

tawabil@aljarida●com
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ع ـلــى
 9م ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ت
كـ ـبـ ـي ــرة ()3×3
 ،كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــر بـ ـ ــع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مــربـعــات
ص ـغ ـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء الـمــربـعــات
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
م ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
ال ــرق ــم أك ـثــر من
مــرة واح ــدة في
كــل مــربــع كبير
وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ــل خــط
أفقي وعمودي.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

3 2 1
 1صف ي
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 3ج
 4ا ل ا
 5ل ي ن
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 8ل ق ا
 9ي ل ا
 10ف ا
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كلمات متقاطعة
ميالنو

كلمة السر

 - 1يطلق عليها الكمثرى
(م)  -حيوان ضخم (م)
 - 2م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارة ت ـح ـك ـم ـه ــا
الموهبة  -المصباح (م)
ـروف 10
 - 3ي ـج ـت ـه ــدان  -حـ ـ
متشابهة
 - 9عندي (م)  -يعتذران
 - 4ق ـن ـط ــرة ع ـل ــى ن ـه ــر أو  - 6الـ ـن ــورس (م ـب ـع ـثــرة)  -نغمة موسيقية
ترعة  -البدر (مبعثرة).
 - 8بساتين -بعث برسالة  - 10ي ـن ـهــار (م)  -طــر يــق
فرح
حسن
 - 5من الكواكب -
ضيق.
 - 7به تكال الحبوب (م) ( -م)

9

10 9 8
ح ي ي
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ا
ا
ئ ي هـ
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الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

6
7

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :م ــا زلـ ــت خ ــاض ـع ــا ل ـب ـعــض ال ـتــأث ـيــرات
السلبية التي تؤخر عملك.
ً
عــاطـفـيــا :مــن خ ــال عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة ينبغي
االنتباه الى سمعتك.
ً
اجتماعيا :انتبه الــى صحتك ،فــإن كنت تشعر
بأمر ما فال تتأخر في االستشارة.
رقم الحظ27 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحبط بعض التغييرات التي ال تعجبك
وتواجه بعض العراقيل.
ً
عاطفيا :كي تبقى عالقتك العاطفية مع الشريك
على ما يرام ،ال تقلل من احترامه.
ً
ً
توترا
اجتماعيا :عالقتك الشخصية قد تواجه
وسوء تفاهم مع أحدهم.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :لست خــالــي الـبــال وتـتـصــارع فــي خيالك مهنيا :تقوم بعمل إضافي تكون نتائجه مثمرة
وتشجعك على االستمرار.
أفكار كثيرة.
ً
ً
عاطفيا :ترى مع الشريك بعض التغييرات نتيجة عــاط ـف ـيــا :يـنـبـغــي عـلـيــك أن ت ـت ـفــادى اإله ـمــال
واالستهتار مع الشريك.
لمواقفك المتوترة.
ً
ً
ّ
التكيف مع مــزاج أحد
اجتماعيا :تمر بتجربة مع أحد األصدقاء تدفعك اجتماعيا :تضطر الــى
ً
األقرباء غصبا عنك.
الى الحذر واالنتباه.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ّ
ً
ً
سيؤدي الى
مدروسا
برنامجا
م ـه ـن ـيــا :يــدف ـعــك ال ــوض ــع ال ـجــديــد ف ــي عـمـلــك الــى مهنيا :تضع
نتائج ملموسة.
التفاؤل بالنجاح.
ً
ً
عاطفياّ :
ثمة تأثيرات إيجابية على الشريك تدفعه عــاطـفـيــا :تـتـضــاعــف حـيــويـتــك وتـسـيـطــر على
وضعك العاطفي كما يجب.
الى التعلق بك.
ً
ً
ً
ً
رويدا سوف تجد الحلول لغالبية اجتماعيا :يحذرك الفلك من بعض الوصوليين
رويدا
اجتماعيا:
والمحتالين الذين يتحببون إليك.
مشاكل البيت.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23يوليو  22 -أغسطس
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 - 1إ حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أ م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات
المؤمنين.
 - 2دولــة إفريقية ( -ال)....
من األبراج
 - 3دو لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أورو ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
عاصمتها استوكهولم (م)
( - 4غينيا )...دولة إفريقية
عاصمتها مااليو.
 - 5س ـ ـ ـهـ ـ ــل  -تـ ـصـ ـغـ ـي ــر
«ورقات».
 - 6فـعــل مـنـكــر -تـعــب (م)-
نغمة موسيقية.
 - 7قليل الحدوث -نجدها
في (فيلم)
 - 8عراقيل (م) -سام
 - 9سباق سيارات عالمي
(م) -الذي ينافس (م)
 - 10نغمة موسيقية -ما
يجب كتمانه.

4

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
10

الثور

 20أبريل  20 -مايو

م ـه ـن ـيـ ًـا :ت ـص ـطــدم ب ـجــو مـ ـع ــاد ل ــك م ــن ق ـبــل أحــد م ـه ـن ـيـ ًـا :تـنـتـظــر ج ـ ً
ـواب ــا ع ـلــى اقـ ـت ــراح أبــديـتــه
ٍ
لتحسين سير العمل.
المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :انطالقة ممتازة مع الحبيب ،وعسى أن عــاطـفـيــا :حــافــظ عـلــى إيـجــابـيـتــك فــي تعاملك
ّ
الحبيب.
الجميل مع
يؤدي ذلك الى خير.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :تعرض فكرة على األهل لكنها ال تلقى اجتماعيا  :يتدخل برجك ويعيد اللحمة الى
عالقات أفراد العائلة.
التجاوب المطلوب.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل
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مستوى
شمل
كثافة
ضخم
مركز
مدينة
ثقافة
حرب
صناعة
عيد
دمار
خلفية
هجرة
موضة
عاصمة
معرض
نوع
بحيرة
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كلمة السر:

مــن  6أح ــرف وهــي اســم ثــانــي أكـبــر مــدن إيطاليا
من حيث عدد السكان بعد رومــا وعاصمة إقليم
لومبارديا.

13

تسالي

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـح ـمــل ال ـظ ـل ــم فـ ــي ت ـع ــام ـل ــك مـ ــع أح ــد مهنيا :تضعك األفالك أمام مسؤوليات ضخمة،
لكنك كفيل بتحملها.
المسؤولين وتسكت عن ذلك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ات ـبــع ح ــدس ــك ،فـهــو يــدلــك عـلــى طريقة ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـج ــري ت ـغ ـي ـيــر ك ـب ـي ــر فـ ــي ح ـيــاتــك
العاطفية ربما يكون لمصلحتك.
التعامل مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ت ـخــوض حـ ـ ً
ـوارا صـعـ ًـبــا ج ـ ًـدا يتعلق اجتماعيا :يمتلئ يومك بفرح وتشويق ،وال
مكان للسأم أو الضجر.
بميراث عائلي.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :بعض المحظورات في عملك تعيق أمامك مهنيا :تتصرف بهدوء وانفتاح على الزمالء
ّ
طريق التقدم.
وأحسن توقيت اعمالك.
ً
ً
عاطفيا :يجب أن تتوقف قليال وتعيد النظر في عاطفيا :قد تكون لعالقتك العاطفية انعكاسات
عالقتك الجديدة.
كبيرة على إنجازاتك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـضـطــر فــي بـعــض األح ـي ــان ّإم ــا الــى اجتماعيا :تخرج من إحدى التجارب مع مكسب
االنسحاب او المواجهة العنيفة.
اجتماعي كبير.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر 14
البالم :إذا حققت طموحي فسأتوقف عن التمثيل
توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4194الجمعة  16أغسطس 2019م  15 /ذو الحجة 1440هـ

tawabil@aljarida●com

«تشبعت من مسرح الطفل وأبحث عن تجربة جديدة ومختلفة»
ممثل ناضج بدأ مشواره الفني في ّ
سن صغيرة ،واقترب من إكمال  3عقود من األعمال الناجحة،
وبلغ مرحلة من النضج الفني ّأهلته للقيام بدور البطولة في أبرز أعماله الفنية ،ومشاركة كبار
ّ
النجوم في أحدثها ،مثل «العاصفة» و«مني وفيني» ،و«شبح األوبرا» و«التابعة».
في حوار خاص لـ «الجريدة» تحدث الفنان مشاري البالم عن نقلة نوعية في أعماله الجديدة،
وتفاصيل مشوار طويل ّ
ّ
بمسرحي الطفل والكبار ،وإليكم التفاصيل:
ومهم
عزة إبراهيم

ً
أقرأ نصوصا
أخرى جديدة
لكن لم يتم
االتفاق حتى
اآلن على ّ
أي
منها

• مــا هــو جــديــدك فــي الـفـتــرة
المقبلة؟
 أس ـت ـع ــد ح ــال ـي ــا لـتـجـسـيــددوري ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل " عـ ــا فـ ــك
الـ ـخ ــاط ــر" ،م ــع ال ـم ـخ ــرج م ـنــاف
عبدال ،والمؤلف عبدالله الرومي،
وال ـم ـس ـل ـســل ب ـطــولــة ن ـخ ـبــة مــن
النجوم الذين أحبهم وأرغب في
الـتـعــاون معهم ،ومنهم الفنانة
أس ـ ـم ـ ـهـ ــان ت ــوفـ ـي ــق وس ـل ـي ـم ــان
الـيــاسـيــن ،وأح ـمــد إي ــراج ،وهبة
الدري ،وميس كمر ،وعبير أحمد،
وهــو مــن إنـتــاج المنتج المبدع
عبدالله بوشهري.
وأقرأ نصوصا أخرى جديدة،
لكن لم يتم االتفاق حتى اآلن على
ّ
أي منها ،لذلك ال أستطيع الكشف
عـنـهــا حـتــى يـتــم االت ـف ــاق فعليا
وتوقيع العقد.
• حدثنا عن دورك في "عافك
الخاطر".
 ّأجسد شخصية أب مكافح
ي ـ ـحـ ــاول ب ـش ـتــى ال ـ ـطـ ــرق تــرب ـيــة
أبنائه وضمان مستوى معيشة
الئ ـ ـ ــق لـ ـه ــم يـ ـحـ ـف ــظ ك ــرامـ ـتـ ـه ــم،
ويضمن لهم جانبا من السعادة،
لكنه في المقابل يقع في العديد
م ــن ال ـم ـشــاكــل ،وي ــواج ــه مــواقــف
ّ
اجتماعية عديدة يحاول حلها
لضمان سالمة أسرته.
• ومـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ تـ ـص ــوي ــر
مشاهدك؟

مشاري البالم وهبة الدري وأحمد إيراج في «شبح األوبرا»

 خـ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام أدخـ ـ ـ ــل فـعـلـيــاف ــي مــرح ـلــة ت ـصــويــر مـشــاهــدي
بــالـمـسـلـســل ،ال ــذي ب ــدأ تصوير
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد ل ـ ـع ـ ــدد مــن
ّ
النجوم قبل العيد ،لكن مشاهدي
كانت بعد انتهاء إجــازة العيد،
خصوصا مع انشغالي بعروض
مسرحية "شبح األوبرا" حاليا.

أول تجربة
• كيف تصف أول تعاون لك
مع مسرح محمد الحملي؟
 شاركت معه من قبل في أحدالمهرجانات من خالل مسرحية
"الـقــراصـنــة" ،لكنها أول تجربة
مـســرح جـمــاهـيــري مــع المخرج
ال ـم ـبــدع مـحـمــد ال ـح ـم ـلــي ،وهــي
ح ـق ـي ـقــة ت ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة ج ــدا،
وأسـعــدتـنــي كـثـيــرا ألن جمهور
مـســرح الحملي مختلف وواع،
لذلك فهي تجربة مفيدة بالنسبة
إلـ ــي ،وســاعــدت ـنــي ف ــي مــواجـهــة
جمهور جــديــد ،وهــو شــيء مهم
بالنسبة إلى الفنان.

أهم التجارب
• ومـ ـ ــاذا أض ــاف ــت ل ــك "شـبــح
األوبرا"؟
 أضافت الكثير ،فهي من أهمالتجارب في مشواري الفني ،وأي

فنان في مسيرته وتاريخه تكون
لــه بـصـمــات م ــؤث ــرة ،وتـجــربـتــي
مــع الحملي بصمة فــي حياتي،
وأح ـ ـب ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ـ ــدا ،ول ـ ـهـ ــا م ـك ــان ــة
خ ــاص ــة ف ــي ق ـل ـبــي ،ف ـهــو مـخــرج
شــاب لــديــه طــاقــة كبيرة وأفـكــار
ج ــدي ــدة ،وف ــي رأي ــي وم ــن خــال
خبرتي بالمسرح ،فالحملي يقدم
نقلة نوعية فــي تــاريــخ الحركة
المسرحية.
• ش ـ ــارك ـ ــت ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام فــي
"التابعة" أيضا ،فما الجديد الذي
قدمته من خاللها؟

 مسرحية "التابعة" أعتبرهامن أهم أعمالي المسرحية ،وهي
تختلف تماما عن "شبح األوبرا"،
فـ ــاألولـ ــى ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ــرع ــب
الـنـفـســي ال الـتـقـلـيــدي الـمـعـتــاد،
أم ــا "ش ـبــح األوب ـ ــرا" فـهــو عــرض
اسـتـعــراضــي مــوسـيـقــي ،وحــدث
ومسرحية عالمية تم تكويتها
فـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــل مـ ـحـ ـل ــي ب ـم ـق ــاي ـي ــس
عــالـمـيــة ،ولــذلــك فـقــد استطاعت
تحقيق نـجــاح كبير ومستمرة
بالعرض في الكويت ،إلى جانب
تلقي عــروض خليجية للعرض

بـ ـع ــدد م ــن الـ ـ ــدول ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
العروض المحلية.
• هل هجرت مسرح الطفل؟
 أكــره الروتين القاتل ،ولوالحبي وولهي بمسرح الطفل ما
مـكـثــت فـيــه  14ع ــام ــا ،جعلتني
أشـ ـع ــر بــال ـت ـش ـبــع وال ــرغـ ـب ــة فــي
دخول تجربة جديدة ومختلفة،
فأنا شخص أحب التجديد ،إلى
ج ــان ــب ذلـ ــك ،ف ـقــد ت ـغـ ّـيــرت بيئة
وأج ـ ــواء ال ـم ـســرح فــي الـسـنــوات
القليلة األخيرة بشكل كبير حتى
الطفل ّ
تغير واحتياجاته وذوقه

ّ
تغير ،واآلن مسرح الطفل يشارك
به كبار النجوم وليس الشباب أو
األطفال فقط ،وشعرت أني أحتاج
إلى تجربة جديدة ونقلة نوعية
في مسرح الكبار ،ورغم ذلك فإني
أعود بين الحين واآلخر لمسرح
الطفل ،وقد شاركت قبل عامين
في مسرحية "سالي".
• هـ ـ ـ ــل ت ـ ـف ـ ـكـ ــر فـ ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
بالسينما؟
العمل
أتمنى
فأنا
بالطبع،
ّ
ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا ،ل ـك ـن ـن ــي ل ـ ــم أتـ ـل ــق
عـ ــروضـ ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي عـمــل
يضيف ّ
إلي وإلى خبرتي.
• هــل حـقـقــت مــا تـطـمــح إليه
فنيا؟
 إن حققت ما أطمح له توقفتعــن التمثيل ،لكنني أ شـعــر أني
ال أزال أب ــدأ ،وم ــع كــل عـمــل أبــدأ
ّ
ولدي شعور أني
مرحلة جديدة،
أحـتــاج إلــى أن أؤدي كــل األدوار
وكل الشخصيات ،وكأني ما زالت
فــي بــدايــة الـمـشــوار ،وأنــا سعيد
ب ـه ــذا ال ـش ـع ــور ال ـ ــذي يـجـعـلـنــي
أبـحــث دوم ــا عــن كــل مــا يضيف
إلي ،ولذلك فأنا أرحب بالجديد
دائما.

●

محمد جمعة

رغم أنه مقل في أعماله وحفالته الغنائية،
ف ـ ــإن ال ـف ـن ــان ح ـم ــد الـ ـعـ ـم ــاري يـسـيــر
بخطى ثابتة في الساحة الفنية،
متسلحا بموهبته وثقته في
نـفـســه وحـ ــب ج ـم ـه ــوره لـلــون
الغنائي الذي يقدمه.
حمد طرح أخيرا "سنغل"
جــديــدا يضيف إلــى رصيده
بعنوان "أشوفك الليلة" ،من
ك ـل ـم ــات وأل ـ ـحـ ــان ال ـع ـم ــاري،
وتوزيع ومكس وليد سلطان،
وناي أرشــد ،وكمنجة محمود
س ـ ــرور ،وق ــان ــون شــريــف كــامــل،
وغيتار شريف فهمي.
وفـ ــي ت ـصــريــح لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
عـ َّـبــر حـمــد ع ــن سـعــادتــه
بتفاعل الجمهور

حمد العماري

القضاء اللبناني ينتصر
لـ «بال هيبة»

محمد جمعة

ً
يعكف المخرج منير الزعبي حاليا على
عقد جلسات عمل عــدة مــع الكاتبة أنفال
الــدويـســان لــدراســة مـشــروع درام ــي جديد
ً
ُيتوقع الكشف عن تفاصيله قريبا.
وقــال الزعبي لـ "الجريدة"" ،إننا مازلنا
ً
فــي مــرحـلــة ال ــدراس ــة والـن ـقــاش اسـتـعــدادا
ً
السـتـئـنــاف الـعـمــل ال ــدرام ــي م ـج ــددا عقب
موسم رمضان والزخم الكبير الذي واكبه
من ناحية عدد العروض وتنوعها".
من جهة أخرى ،ثمن الزعبي ثقة الفنانة
ً
القديرة سعاد عبدالله بأدواته مخرجا من
خالل مسلسل "أنا عندي نص" ،الذي خاض
به سباق دراما رمضان الماضي.
وأضاف "كل الحب والتقدير واالحترام
لكل من شارك معي في مسلسل "أنا عندي
ً
نص" ،شكرا للسندريال سعاد عبدالله على
هذه الثقة ،والكاتب حمد الرومي ،والشكر
موصول للمشرف العام على العمل جمال
الــديــن مصطفى ،وفــريــق اإلخـ ــراج ،أشــرف
شـ ـح ــات ــة ،وحـ ـس ــن شـ ـم ــاس ــي ،ويــاس ـم ـيــن
لجهودكم الرائعة".
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع طاقم
العمل على مستوى الممثلين والفنيين ،في
حين يعد هذا التعاون الثاني على التوالي
بين الثالثي سعاد والزعبي والرومي ،بعد
النجاح الكبير الذي حققوه معا في "عبر
شارع" العام الماضي.
ومسلسل "أن ــا عـنــدي ن ــص" ،تــألـيــف د.

منير الزعبي والفنانة سعاد عبدالله
حمد شمالن الرومي ،وإخراج منير الزعبي،
يجمع إلى جانب الفنانة المخضرمة سعاد
عبدالله ،نخبة من نجوم الساحة الفنية،
منهم سليمان الياسين ،وشجون ،وفاطمة
الـصـفــي ،وه ــدى الـخـطـيــب ،وبــدريــة طلبة،
ومـ ــرام ،ومـحـمــد العجيمي ،وري ــم ارحـمــة،
وغرور ،وليلى عبدالله ،وحسين المهدي،
والعديد من الوجوه الشابة.
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية
امـ ــرأة كـبـيــرة بــالـعـمــر – س ـعــاد عـبــدالـلــه -
ً
ت ـقــاعــدت م ــن وظـيـفـتـهــا ،وال ت ـجــد مـكــانــا
تسكن فيه ،وفي الوقت نفسه تعشق الكتابة

ً
ً
أحالم تحيي حفال جماهيريا في أبها

أحالم

ستيفاني عطا الله

تـحـيــي ال ـف ـنــانــة أحـ ــام ح ـفــا جـمــاهـيــريــا،
مساء اليوم ،على مسرح طالل مداح في أبها
بالسعودية ،وحرصت على نشر مقطع فيديو
عبر حسابها بـ"إنستغرام" من بروفتها مع
فرقتها الموسيقية.
َّ
وعلقت أحالم على الفيديو" :قلبي اللي من
لواهيبه يذوب يشتعل في داخله نار ،وعذاب
لــو عــذ لـتــه مــا سمعني وال يـتــوب ســا طــي به
ٍ
جرح خله والصوابين أهلي بجلستي كني
م ـغ ـصــوب،كــن بـيـنــي وب ـيــن جــاســي ضـبــاب

تنتشي ذكراه لين هبت هبوب عايش برجواه
حلمي سراب".
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت" :أحـ ـ ـ ــام فـ ــي م ــوس ــم ال ـ ـسـ ــودة،
مسرح طالل مداح ،والمايستروا األمير أمير
عبدالمجيد ،وأكثر من مئة عازف ،والمسرح
عـ ـل ــى أه ـ ـبـ ــة االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـح ـف ــل س ـي ـس ـطــره
التاريخ ،حفل ملكي للملكيين ،جمهوري في
أبها البهية والسعودية".
ُي ــذك ــر أن أحـ ــام بـ ــدأت م ـنــذ أيـ ــام تـصــويــر
الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

ً
وال ـق ــراء ة ،فهي مثقفة ج ــدا ،السيما أنها
كانت تعمل أمينة مكتبة قبل أن تتقاعد،
لــذلــك عـنــدهــا نــص ت ــدور حــولــه وتـتــوالــى
األحداث وتتشابك الخطوط الدرامية.
ً
ً
وك ــان الــزعـبــي خــاض سـبــاقــا رمضانيا
ً
أيضا بمسلسل "موضي قطعة من ذهب"،
ال ــذي يـلــم شـمــل نخبة مــن نـجــوم الــدرامــا،
منهم داود حسين ،وأسمهان توفيق ،وهبة
ال ــدري ،وشـهــد يــاسـيــن ،وحسين المهدي،
ويعقوب عبدالله ،وعبدالمحسن القفاص،
وآخرون ،بينما كتب أحداثه د .حمد الرومي.

باءت محاوالت االتفاق وديًا
َّ
بني وائل كفوري ومطلقته
آنجيال بشارة بالفشل
ووصلت املساعي بينهما
إلى طريق مسدود في صراع
على حضانة طفلتيهما
ميشيل وميالنا لن يتم
حسمه بدون أمر قضائي
ملزم.
وكشف محامي آنجيال
بشارة أن املفاوضات بني
موكلته وطليقها باءت
بالفشل ولم تفلح محاولة
تسوية مسألة الحضانة
وديًا ،على الرغم من
استجابتها ألمر املحكمة
بعدم النشر عن أي شيء
يخص عالقتهما للرأي
العام ،وهو ما دفعها
إلغالق حسابها أخيرًا عبر
انستغرام.
وأوضح املحامي اللبناني
أن اللجوء إلى القضاء
هو الخيار الوحيد اآلن،
متهمًا وائل كفوري بتحمل
مسؤولية فشل التسوية
ألنه أضاع على نفسه كافة
الفرص املتاحة للوصول
إلى حلول مرضية ،كما أنه
تهرب من االلتزامات املالية
املفروضة عليه.

عمرو يوسف يخضع لتدريبات
شاقة  4أشهر

حال شيحة تنتقد سيدة
بسبب الفستان
●

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة ف ــال ـك ــون ف ـي ـل ـمــز ،ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـف ـي ـلــم "بــا
ه ـي ـبــة" ،أن ـهــا رب ـحــت ال ــدع ــوى الـقـضــائـيــة ال ـتــي أقــامـتـهــا
شركة الصباح عليها ،لوقف عرض الفيلم بدور العرض
اللبنانية.
وأ ك ــد ا لـمـنـتــج را ئ ــد س ـنــان ،فــي تـصــر يـحــات صحافية،
أ نــه يثق بالقضاء اللبناني ،و كــان على يقين بــأن القرار
سينتصر للفيلم ،مضيفا أن "بال هيبة" قطار يسير ،وال
شــيء يقف بطريقه ،إذ يحقق نجاحا كبيرا فــي صــاالت
السينما ،منذ اليوم األول لعرضه.
و كــا نــت شــر كــة ا لـصـبــاح ،المنتجة لمسلسل "ا لـهـيـبــة"،
بــأ جــزا ئــه ا لـثــا ثــة ،أ قــا مــت د عــو يـيــن ضــد فيلم " بــا هيبة"
ق ـبــل ب ــدء عــرضــه ف ــي ص ــاالت الـسـيـنـمــا ،مـتـهـمــة الـشــركــة
المنتجة له باستخدام اسم عملها ،والتعرض للمسلسل
بالسخرية ،وانتهت الدعوى لمصلحة الفيلم.

ال يخلو حفل للقيصر كاظم
الساهر من تكرار حادثة
اقتحام احدى الفتيات
للمسرح من أجل أن تفوز
بصورة أو تصافح املطرب
الكبير الذي امتلك القلوب
بكلمات أغانيه وقصائده
الرومانسية.
وأخيرًا ،ركضت إحدى
املعجبات واقتحمت املسرح
لتحتضن نجمها املفضل
الفنان كاظم الساهر ،خالل
ً
إحيائه حفال غنائيًا في
إسطنبول بمناسبة عيد
األضحى.
ولم تكن تلك الواقعة
الوحيدة ،فقبل شهر خالل
إحياء القيصر إحدى
الحفالت ضمن فعاليات
مهرجانات إهدن الدولية
في لبنان ،اقتحمت فتاة
املسرح بشكل مفاجئ بينما
كان يغني أغنيته "قولي
أحبك" وظهر على كاظم هول
املفاجأة إذ صعدت الفتاة
على املسرح في غفلة منه.

يجسد شخصية أب
مكافح في «عافك
الخاطر»

استعدادا للموسم الجديد ويكشف تفاصيله الحقا
●

اقتحام حفالت كاظم
الساهر مشهد يتكرر

يحتدم بين وائل
الصدام َّ
كفوري ومطلقته

ً
ً
ّ
«أشوفك الليلة» جديد الفنان العماري الزعبي يحضر مشروعا دراميا بالتعاون مع أنفال
ً
ً
مع األغنية عبر "يوتيوب" ،متمنيا أن تصل
األغنية إلى أكبر عدد ممكن من متابعيه.
وكان آخر أعمال العماري سنغل "البيت
القديم" ،التي طرحها قبل عام،
وصـ َّـورهــا بطريقة الفيديو
كـلـيــب ،وح ـصــدت األغنية
م ـش ــاه ــدات ك ـب ـيــرة ،وهــي
من كلمات الغيم ،وألحان
حـمــد ال ـع ـمــاري ،وتــوزيــع
وإي ـق ــاع م ـش ــاري الـيـتـيــم،
وم ـ ـكـ ــس م ــاسـ ـت ــر مـحـمــد
عصمت.

خبريات

القاهرة  -هيثم عسران

ردت الفنانة حال شيحة بانتقاد
حـ ـ ــاد ع ـل ــى سـ ـي ــدة ع ـل ـق ــت سـلـبــا
على الفستان الــذي ظهرت به في
م ـهــرجــان ب ـيــاف ب ـب ـيــروت .وه ــذه
ِّ
ليست المرة األولى التي تعلق فيها
حال على انتقاد مالبسها ،بعدما
خلعت الحجاب والعودة للتمثيل.
وتـ ـع ــرض عـ ــدد م ــن الـفـنــانـيــن
ألزمـ ـ ـ ــات مــرت ـب ـطــة بـتـصــريـحــات
وتعليقات على مواقع التواصل،
ت ـس ـب ـبــت فـ ــي أزمـ ـ ـ ــات وم ـ ـشـ ــادات
وسجال مع الجمهور .وأبرز هذه
األزم ــات إغ ــاق الفنانة المعتزلة
م ـي ــار الـ ـبـ ـب ــاوي ح ـســاب ـهــا على
"إنستغرام" ،بعد ساعات فقط من
نشر صورة لها وهي ترتدي دبلة
في يدها ،األمر الذي أثار حالة من
الـجــدل حــول سبب قيامها بهذه
الـخـطــوة ،وخــاصــة أنها متزوجة
بالفعل ،وكتبت تعليقات في البداية
قـبــل أن ت ـقــرر إي ـق ــاف التعليقات
وتـغـلــق صفحتها ،ن ـظــرا لـتــزايــد
التعليقات السلبية عليها بصورة
كبيرة.
مــن جـهـتــه ،ت ـبــرأ الـفـنــان خالد
سليم مــن مــديــر أعـمــالــه السابق
محمد سمير بتدوينة كتبها في
حسابه على "فيسبوك" ،وأرفقها
بصورة سمير ،الــذي يرتبط معه

حال شيحة

بصلة قرابة ،علما أن عالقة العمل
بينهما انتهت منذ حوالي عامين،
مــع األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار أن خالد
أرجع سبب إنهاء العالقة بينهما
إلى أسباب أخالقية ومهنية.
ب ـ ــدوره ،اس ـت ـغــرب س ـم ـيــر ،في
تــدوي ـنــة كتبها عـبــر "فـيـسـبــوك"،
مــن موقف خالد سليم ،فــي وقت
كتبت الفنانة زي ــزي ع ــادل تدافع
عنه ،حيث أرجعت سبب الخالف
بينهما إلى تعاقد سمير معها على
إدارة أعمالها .ودخل الموزع أحمد
إبــراهـيــم فــي سجال مــع إحــداهــن،
بعدما انتقدت صورته مع زوجته
الفنانة أنغام ،وتجاهله ألبنائه من
زوجته األولى.

عبر النجم عمرو يوسف
عن سعادته بردود األفعال
على فيلمه الجديد "والد
رزق  ،"2الذي يعرض حاليًا
للمخرج طارق العريان،
وبطولة أحمد عز وأحمد
الفيشاوي وأحمد داوود ،إذ
تلقى يوسف إشادات عدة
على دور "ربيع" الذي قدمه
خالل أحداث الفيلم.
وقال يوسف في تصريحات
صحافية ،إنه خضع
لتدريبات شاقة ملدة 6
ساعات يوميًا وعلى مدار
 4أشهر كاملة ،من أجل
شخصية "ربيع" التي
قدمها في الفيلم ،موضحًا
أنه سعى خالل الفيلم
أن يظهر بشكل جديد
ومختلف عن الجزء األول
الذي نال نجاحًا كبيرًا
أيضًا ،الفتًا إلى أنه يتوقع
أن تتزايد اإليرادات األيام
املقبلة بسبب مضمون
الفيلم والسيناريو
ومشاهد األكشن التي
قدمها أبطال الفيلم
باحترافية بشهادة الجميع.

ةديرجلا
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دوليات
لجنة سعودية  -إماراتية بعدن لإلشراف على انسحاب «االنتقالي»

ً
االنفصاليون يسلمون «معاشيق» إلى قوات هادي ...ويحشدون مئات اآلالف تأييدا لـ «دولة الجنوب»
أشرفت لجنة سعودية-
إماراتية مشتركة على انسحاب
قوات المجلس االنتقالي
الجنوبي من المقار التي
استولت عليها قبل أيام من
قوات حكومة الرئيس عبدربه
منصور هادي في عدن،
تمهيدا إلطالق حوار دعت
إليه الرياض إلنهاء األزمة
بالعاصمة اليمنية المؤقتة.

الحوثي يراقب
األحداث في
العاصمة المؤقتة
ويدرس ما سيؤول
إليه الوضع

في محاولة لتهدئة األوضاع،
ً
تمهيدا إلطالق حوار بين حكومة
الرئيس اليمني عبدربه منصور
ً
هـ ـ ـ ــادي الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا دول ـ ـيـ ــا
والمجلس االنتقالي الجنوبي،
وصلت لجنة سعودية -إماراتية،
أمـ ـ ــس ،إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة الـيـمـنـيــة
ال ـم ــؤق ـت ــة عـ ـ ــدن ،لـ ــإشـ ــراف على
انسحاب قوات المجلس الجنوبي
م ــن الـ ـمـ ـق ــرات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـتــي
استولت عليها قبل  5أيام.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر أن الـحـمــايــة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـحـكــومــة
تسلمت محيط قـصــر معاشيق
ال ــرئ ــاس ــي ف ــي ع ــدن م ــن عناصر
المجلس االنتقالي.
وأف ـ ــادت ال ـم ـصــادر ب ــأن قــوات
ال ـم ـج ـلــس االن ـف ـص ــال ــي سـحـبــت
عناصرها من القصر الرئاسي،
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـط ـل ــب مـ ــن ت ـحــالــف
إعادة الشرعية بقيادة السعودية
كمبادرة حسن نوايا للدخول في
الحوار الذي دعت إليه الرياض.
جاء ذلك عقب أيام من سيطرة
ق ــوات «ال ـح ــزام األم ـن ــي» التابعة
للمجلس االنـتـقــالــي عـلــى عــدن،
ب ـع ــد ات ـه ــام ـه ــا ل ـع ـن ــاص ــر ح ــزب
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،الـ ـمـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ،الـمـتـحــالــف
مــع ه ــادي بــالـتــواطــؤ فــي هجوم
صاروخي شنته جماعة «أنصار
ال ـلــه» الـحــوثـيــة عـلــى اسـتـعــراض
أمـ ـ ـن ـ ــي ،وأسـ ـ ـف ـ ــر ع ـ ــن م ـق ـت ــل 36
ً
شخصا.
وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارك ،ال ـت ــي
تواصلت عدة أيام بين الحكومة
و«الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» ،عــن
اس ـت ـي ــاء ع ـنــاصــر األخـ ـي ــر على
العديد من المعسكرات واأللوية
العسكرية للفريق األول ،فضال عن
قصر معاشيق ومؤسسات أخرى.
ولـ ـ ــم يـ ـت ــوق ــف ال ـ ـق ـ ـتـ ــال ،الـ ــذي
أس ـف ــر ع ــن م ـص ــرع  40شخصا
وإص ــاب ــة  ،260إال ب ـعــد تـهــديــد
قــوات التحالف بقيادة الرياض
باستخدام القوة ضد من ينتهك
هدنة أعلنها من جانبه .وبالفعل
نفذت قــوات التحالف عملية من
هذا النوع ضد منتهكي «الهدنة».
وهذه ليست المرة األولى التي
يشتبك فيها االنـفـصــالـيــون مع
الوحدات الموالية للرئيس هادي.
وفي يناير  ،2018شهدت عدن
ً
ق ـتــاال عـنـيـفــا بـيــن االنفصاليين
والقوات الحكومية أدى إلى مقتل
 38وإصابة .220

أمير قطر وبوتين يبحثان
أمن الخليج واستقراره

بغداد تتحوط لقصف
إسرائيلي محتمل

أنصار المجلس االنتقالي الجنوبي يتظاهرون في عدن للمطالبة باالستقالل أمس
في غضون ذلك ،دعا المجلس
االنتقالي ،دول التحالف العربي
إلى تسليم إدارة الجنوب ألهلها،
وتمكينهم من إقامة دولتهم.
وجـ ــاء ذل ــك وف ــق ب ـي ــان ص ــادر
عــن فعالية أقامها المجلس ،في
عدن حملت اسم «مليونية النصر
والثبات».
وطالب البيان المجتمع الدولي
والتحالف بـ«احترام إرادة شعب
الجنوب في مطالبته باالستقالل».
وع ـ ـ ّـب ـ ــر ع ـ ــن تـ ــأي ـ ـيـ ــد ال ـش ـع ــب
ال ـج ـنــوبــي ل ـك ــل م ــا ق ــام ــت ب ــه ما
وصفته ب ـ «الـمـقــاومــة الجنوبية»
في حماية الشعب وبسط األمــن،
واعـ ـتـ ـب ــار ذل ـ ــك إجـ ـ ـ ــراء ض ــروري ــا
اقتضته الحاجة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن «مـ ــا ح ـصــل في
ً
ع ــدن أخ ـي ــرا ك ــان نتيجة حتمية
ل ـع ـق ـل ـيــة ن ـ ـظـ ــام صـ ـنـ ـع ــاء وق ـ ــواه
ال ـح ــوث ـي ــة واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ولـفـشــل
وس ـ ـ ــوء مـ ـم ــارس ــات ال ـح ـك ــوم ــات
الشرعية المتعاقبة التي تحولت
إلى مقصلة على رقاب الشعب منذ
تحرير عاصمة الجنوب عدن قبل

أربــع سـنــوات» .ورحــب فــي الوقت
نفسه بــدعــوة الـسـعــوديــة إلج ــراء
حوار مع هادي.

حشد وتفويض
واحتشد مئات اآلالف في ساحة
الـ ـع ــروض بـمــديـنــة خ ــور مـكـســر،
استجابة لدعوة وجهها المجلس
إلى أنصاره ،إلظهار حجم الدعم
الجماهيري الذي يحظى به ،قبل
الذهاب إلى الحوار في الرياض.
وجــدد الحاضرون تفويضهم
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـ ـي ـ ــدروس
الـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــدي ب ـ ـمـ ــواص ـ ـلـ ــة ت ـح ـم ــل
المسؤولية التاريخية بالتفويض
الممنوح له من الشعب إلقامة دولة
الجنوب.
كـ ـم ــا ش ـ ـ ـ ـ ــددوا عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
استكمال وتطهير باقي المناطق،
التي التزال تحت سيطرة جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،إضافة إلى
وادي حـضــرمــوت شــرقــي الـبــاد،
الخاضع لقوات حكومة هادي.
وقال بيان صادر عن التظاهرة،

(أ ف ب)

إن «حشد اليوم يعبر عن معاني
ال ــوف ــاء وال ـت ـح ــدي والـ ـع ــزم على
مـقــاومــة كــل أن ــواع الـظـلــم والقهر
ً
واالس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ،انـ ـتـ ـص ــارا ل ـكــرامــة
الجنوب وإرادت ــه الوطنية الحرة
نحو اسـتـعــادة دول ـتــه المستقلة
كاملة السيادة بحدودها المعترف
بها دوليا قبل  21مايو .»1990

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز مــوجــودة بكثافة في
قلب الحشود.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أك ــد عضو
ه ـي ـئــة رئ ــاس ــة ال ـم ـج ـلــس ،نــاصــر
الـ ـخـ ـبـ ـج ــي ،أن اس ـ ـت ـ ـقـ ــال دول ـ ــة
ال ـج ـن ــوب س ـي ـح ــدث ،وال ـم ـجـلــس
يقترب منه ،وهذا يخدم الجنوب
والسالم في اليمن ودول المنطقة
والعالم.

فــي غـضــون ذل ــك ،أكــد القيادي
ال ـج ـنــوبــي ،أح ـمــد عـمــر ف ــري ــد ،أن
المجلس االنتقالي حليف وثيق
لدول التحالف في «دحر المشروع
اإليراني الحوثي».
وقـ ــال ال ـق ـيــادي عـبــر «تــوي ـتــر»:
«أحــام الذين أرادوا لنا أن نظهر
بـخــاف ذل ــك» ،فــي إش ــارة إل ــى أن
المعارك التي نشبت في عدن بين
قوات الحكومة اليمنية وعناصر
االنـتـقــالــي لــن تــؤثــر على عالقات
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع الـ ـتـ ـح ــال ــف ب ـق ـي ــادة
السعودية.
وقال القيادي إن صور العاهل

«ال حوار قبل االنسحاب»

تعاون جنوبي

في المقابل ،حملت الخارجية
الـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
و«االنتقالي الجنوبي» مسؤولية
«انقالب عدن».
واألربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ط ــال ـب ــت ح ـكــومــة
ه ــادي ،بــانـسـحــاب االنفصاليين
من المواقع التي سيطروا عليها
بعدن قبل أي حوار سياسي معهم.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية،
ف ــي ب ـي ــان ،أن الـحـكــومــة اليمنية
تجدد ترحيبها بـ«الدعوة المقدمة
مــن المملكة الـعــربـيــة السعودية

الشقيقة لعقد اجـتـمــاع للوقوف
أم ــام مــا ترتب عليه االنـقــاب في
عدن».
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان« :ي ـج ــب أوال
أن يتم االلـتــزام بما ورد في بيان
الـتـحــالــف م ــن ضـ ــرورة انـسـحــاب
المجلس االنـتـقــالــي مــن الـمــواقــع
التي استولى عليها خــال األيــام
الماضية قبل أي حوار».
ً
والح ـ ـق ـ ــا ،أع ـل ـن ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
اليمنية ،تعليق عمل مكتبها بعدن،
على خلفية ما أسمته بـ "التمرد
ال ـم ـس ـلــح" ال ـ ــذي ن ـف ــذه الـمـجـلــس
الجنوبي.
في السياق ،أكدت «أنصار الله»
المتمردة المسيطرة على العاصمة
صنعاء ،أمس ،أنها تراقب األحداث
في عدن ،وتدرس ما سيؤول إليه
الوضع هناك.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـغــريــدة لعضو
الـمـجـلــس الـسـيــاســي األع ـل ــى في
ال ـج ـمــاعــة الـمـتـحــالـفــة م ــع إيـ ــران
محمد علي الحوثي.
(الرياض ،عدن  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

ً
البرهان رئيسا لـ «السيادي» وحمدوك للحكومة ...وواشنطن تمنع قوش من دخول أراضيها

راقصون ومغنون من جبال النوبة في احتفال بأم درمان الثالثاء الماضي (أ ف ب)

عشية انتقال السودان بعد  3عقود إلى حكم
الدولة المدنية ،أكملت السلطات الحاكمة ،أمس،
ً
كــل الـتــرتـيـبــات لــاحـتـفــال الـمـقــرر غ ــدا للتوقيع
النهائي على اإلعالنين السياسي والدستوري
بين المجلس العسكري االنتقالي الحاكم و«قوى
إعالن الحرية والتغيير».
ونقلت وكالة السودان لألنباء الرسمية (سونا)
عن وكيل وزارة اإلعالم رئيس اللجنة اإلعالمية
لــاحـتـفــال بالتوقيع عـبــدالـلــه جــادال ـلــه ،إن ــه «تــم
اكـتـمــال كــل الـتــرتـيـبــات والـتـجـهـيــزات ال ــازم ــة»،
موضحا أنه «تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة
والمنظمات اإلقليمية والدولية لحضور التوقيع».
وأض ــاف جادالله أن «الحضور الــدولــي الــذي
سـيـشــارك فــي االحـتـفــال بالتوقيع يــؤكــد أهمية
ال ـس ــودان ومــوقـعــه الـعــربــي واألفــري ـقــي ونـجــاح
تجربته الثورية».
ب ــدوره ،أكــد القيادي فــي «الحرية والتغيير»،

ساطع الحاج ،اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع
على الوثيقة الدستورية والسياسية فــي قاعة
ً
الصداقة بالخرطوم غدا.
وب ـعــد الـتــوقـيــع الـنـهــائــي ،وح ـســب الخريطة
الزمنية لتشكيل الحكومة االنتقالية ،يشهد يوم
األحد  18أغسطس مراسم تعيين مجلس السيادة،
وحل المجلس العسكري ،في حين يؤدي المجلس
َّ
المعين اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء،
االثنين المقبل ،الذي يعقد خالله مجلس السيادة
أول اجتماعاته.
وفي  19أغسطس ،يعين مجلس السيادة رئيس
مجلس ال ــوزراء ،الــذي يــؤدي اليمين الدستورية
أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي في اليوم
التالي لتعيينه.
واختار «العسكري» الفريق عبدالفتاح البرهان
ً
رئيسا للمجلس السيادي وعضوية  5من أعضائه
الـحــالـيـيــن ه ــم ال ـفــريــق مـحـمــد ح ـم ــدان الملقب

ب ــ«ح ـم ـيــدتــي» ،وال ـفــريــق شـمــس الــديــن كـبــاشــي،
والفريق ياسر العطا ،والفريق صالح عبدالخالق.
وخ ــال اجـتـمــاع لهيئتها الـقـيــاديــة ،توافقت
«الحرية والتغيير» على ترشيح عبدالله حمدوك
ً
رئيسا للوزراء ،وعبد القادر محمد رئيسا للقضاء،
ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام.
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،أفـ ــاد مـمـثــل هـيـئــة الــدفــاع
السودانية بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر
ً
البشير ،التي كانت ّ
مقررة غدا إلى  19أغسطس
الجاري.
وفي واشنطن ،أعلن وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس
الـســابــق لـجـهــاز األم ــن وال ـم ـخــابــرات الـســودانــي
صالح قوش من دخول أراضي الواليات المتحدة
بـسـبــب ارت ـك ــاب ــه «ان ـت ـهــاكــات فــاض ـحــة للحقوق
اإلنسانية».
(واشنطن ،الخرطوم  -وكاالت)

النظام يتوسع بإدلب والمنطقة اآلمنة على مراحل
أح ـم ــد س ـل ـي ـمــان م ــن ال ـ ـلـ ــواء 70
بالقوات الجوية السورية.
إلى ذلك ،أعلن المتحدث باسم
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
شــون روبرتسون أمــس األول ،أن
االتفاق مع تركيا إلقامة المنطقة
اآلمـ ـن ــة ف ــي ش ـم ــال غـ ــرب ســوريــة
ً
س ـي ـتــم ت ـن ـف ـيــذه ت ــدري ـج ـي ــا عـلــى
ً
مـ ــراحـ ــل ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن بـعــض
العمليات المتعلقة باالتفاق ستبدأ
بسرعة وفي وقت قريب.
وفي إطار جهود إقامة المنطقة
اآلمنة ،يتوقع وصول وفد عسكري
بـقـيــادة نــائــب الـقـيــادة األميركية
األوروبية الجنرال ستيفن تويتي
إل ـ ـ ــى مـ ـح ــافـ ـظ ــة ش ــانـ ـل ــي أورف ـ ـ ــة
التركية لإلشراف على إقامة مركز
العمليات المشترك ،بحسب وزارة
الدفاع التركية.

وفـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـم ـع ــارض ــة
العلنية للرئيس السابق للقيادة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــوس ـط ــى ال ـج ـنــرال
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــد جـ ـ ــوزيـ ـ ــف ف ــوت ـي ــل
لسيطرة تركيا على منطقة كهذه
وتحذيره من التسبب بالمزيد
م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاك ــل لـ ـك ــل األط ـ ـ ـ ــراف
المعنية ،شــدد وزيــر الخارجية
ال ـتــركــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أغـلــو
أمــس ،على أن أنقرة لن تتحمل
أي تأخير من واشنطن في إقامة
المنطقة على غــرار استخدمها
«أس ـل ــوب الـمـمــاطـلــة» فــي اتـفــاق
خ ــري ـط ــة م ــدي ـن ــة م ـن ـبــج ش ـمــال
محافظة حلب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ج ـ ــاوي ـ ــش أوغـ ـل ــو
فــي مؤتمر صحافي مــع وزيــرة
خارجية سيراليون ،أن تأسيس
مركز العمليات المشتركة يعد

مقاتل من المعارضة يلتقط صورة مع حطام «السوخوي» في خان شيخون أمس األول (أ ف ب)
خـطــوة أول ــى إلن ـشــاء المنطقة،
ً
مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب
ً
وعــد بــأن تمتد إلــى  20ميال مع
إخراج المقاتلين األكراد منها.
في هذه األثناء ،أعلنت القيادة
الروسية في سورية عن تسيير

اتخذت الحكومة العراقية
خطوات احتياطية ،أمس،
بعد تقارير أفادت بتعرض
مخزن أسلحة تابع لـ«الحشد
الشعبي» المدعوم من إيران
لقصف جوي بالتزامن مع
تقرير لشركة إسرائيلية
ً
تشغل أقمارا اصطناعية قالت
ً
إن صورا التقطت من الفضاء
تظهر تعرض الموقع الواقع
جنوب بغداد لقصف جوي.
وأعلنت الحكومة العراقية،
أمس ،إلغاء الموافقات
الخاصة بالطيران العسكري،
لعدة فئات ،وأكدت أنها
ستتخذ اإلجراءات القانونية
ضد أي موقع لتخزين
األسلحة أو التدريبات
العسكرية لم يحصل على
ترخيص.

جدل بعد مراسلة
نصرالله لظريف

أثارت رسالة بعثها األمين
العام لـ«حزب الله» حسن
نصر الله ،إلى وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف،
أمس األول ،أثناء وجود
رئيس الحكومة اللبنانية
سعد الحريري ،في واشنطن
ً
بزيارة رسمية ،جدال وردود
فعل لبنانية متفاوتة.
ورأى النائب السابق فارس
سعيد في الوضع والتوقيت
ً
مفارقة ومأزقا يضع «لبنان
بين مشهدين متناقضين»،
في وقت تتحدث األوساط عن
مطالبة واشنطن للحريري
بتشديد االلتزام بالعقوبات
المفروضة على إيران.
وأعرب نصرالله عن تضامنه
مع ظريف بعد فرض اإلدارة
األميركية عقوبات شخصية
عليه .وقال إنه أخر الرسالة
كي تتزامن مع ذكرى «انتصار
المقاومة على أميركا
ً
وإسرائيل في حرب الـ  33يوما
عام .»2006

توقف مطار «معيتيقة»
وقصف «زوارة الدولي»

دمشق تركز على طريق خان شيخون ...ودوريات روسية وتركية شمال حلب
وسعت قــوات النظام السوري
نـقــاط سيطرتها ح ــول إدل ــب من
خـ ــال س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى سلسلة
قـ ـ ـ ــرى ت ـ ـحـ ــت س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ف ـص ــائ ــل
المعارضة بقيادة جبهة النصرة
ً
سابقا منها حرش الهبيط وبلدة
ع ــاب ــدي ــن وحـ ـ ـ ــرش ع ــاب ــدي ــن فــي
الريف الجنوبي ،ما يعني تأمين
تقدمها المتواصل إلى مدينة خان
شيخون االستراتيجية.
وف ــق ال ـمــرصــد الـ ـس ــوري ،فــإن
ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ب ــات ــت أمـ ــس على
بعد ثالثة كلم من خــان شيخون
م ــن ال ـج ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة،
بعد سيطرتها على خمس قرى
صغيرة.
ويخطط النظام للسيطرة على
طريق خان شيخون السريع المار
عبر إدل ــب إل ــى العاصمة دمشق

سلة أخبار

بحث الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في مكالمة
هاتفية مع أمير قطر تميم
بن حمد القضايا المتعلقة
بضمان األمن واالستقرار في
منطقة الخليج.
وأكد الكرملين ،أمس ،أن
المكالمة أجريت بمبادرة
من الجانب القطري ،وبحث
الزعيمان فيها المسائل
المتعلقة بتطوير التعاون
بين موسكو والدوحة في
مجاالت السياسة واالقتصاد
والتجارة ،إضافة إلى المجال
الثقافي واإلنساني.

ً
السودان يحتفل بتوقيع اإلعالنين السياسي والدستوري غدا

ومــدي ـنــة ح ـلــب ،ال ـتــي اسـتـعــادهــا
النظام في ديسمبر .2016
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــد أن
«ه ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـق ــدم هـ ــو م ـح ــاص ــرة
خـ ــان ش ـي ـخــون والـ ــوصـ ــول إلــى
ً
ال ـط ــري ــق الـ ـس ــري ــع» ،مـ ــؤكـ ــدا أنــه
ً
عـمـلـيــا أصـبـحــت الـمــديـنــة «بين
فـكــي كـمــاشــة مــن جهتي الـشــرق
والغرب».
ّ
وأف ــاد المرصد أن القتال في
ج ـن ــوب إدلـ ـ ــب أس ـف ــر أمـ ـ ــس ،عن
مقتل خمسة مقاتلين في صفوف
ً
القوات الحكومية و 11جهاديا.
وغ ـ ـ ــداة تـمـكـنـهــا م ــن إس ـق ــاط
طائرة حربية من طراز «سوخوي»
في المنطقة نفسها وأسر قائدها،
ن ـش ــرت «ال ـن ـص ــرة» أمـ ــس مقطع
الطيار األسير الذي
فيديو يظهر ّ
ع ـ ّـرف نفسه بــأنــه المقدم محمد

١٥

دوري ـ ـ ــة م ـش ـتــركــة م ــن ال ـشــرطــة
الـعـسـكــريــة والـ ـق ــوات المسلحة
الـتــركـيــة ف ــي مـحـيــط مــديـنــة تل
رفعت المشمولة باتفاق خفض
التصعيد والخاضعة لسيطرة
الوحدات الكردية.

وأوضـحــت القيادة الروسية
أن ال ــدوري ــة س ــارت فــي الطريق
الـمــأهــول بالسكان بين بلدتي
حربل والشيخ عيسى التابعتين
لـمـنـطـقــة أعـ ـ ــزاز ف ــي ريـ ــف حلب
الشمالي.

أعلنت إدارة مطار معيتيقة
الدولي في العاصمة الليبية
طرابلس إغالق المجال
الجوي أمام حركة المالحة،
بعد تعرضه لقصف عشوائي
اضطر طائرة الخطوط
الجوية اإلفريقية إلى الهبوط
بمصراتة .وأعلنت القوات
الموالية للمشير خليفة حفتر
أنها استهدفت مطار زوارة
الدولي على بعد  120كلم غرب
العاصمة طرابلس ،مؤكدة
أنه يستخدم إلقالع الطائرات
التركية المسيرة.
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ّ
الصين تحشد على حدود هونغ كونغ وتهدد بقمع االضطرابات
بكين تتهم واشنطن بالتآمر مع مجرمين ...وترامب يربط حل األزمة بملف التجارة ويقترح لقاء شي
وسط استعدادات في هونغ
كونغ للمزيد من التظاهرات
الحاشدة في ظل تصاعد
األزمة المستمرة منذ أسابيع،
حشدت الصين قواتها
قرب حدود المدينة ،التي
تتمتع بحكم ذاتي ،متوعدة
بقمع المحتجين المؤيدين
للديمقراطية ،في حين دعا
الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى تسوية األزمة
بإنسانية.

بـعــد شـهــريــن مــن الـتـظــاهــرات
الـمـنــاهـضــة لـلـسـلـطــة التنفيذية
الموالية لبكين في هونغ كونغ،
ش ـ ــوه ـ ــد تـ ـجـ ـم ــع لـ ـ ـق ـ ــوات ح ـفــظ
النظام الصينية على بعد بضعة
كيلومترات من حدود هونغ كونغ.
وتـجـمــع رج ــال ي ــرت ــدون بــزات
عسكرية فــي ملعب ريــاضــي في
م ــديـ ـن ــة شـ ـيـ ـن ــزن الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـلــى
تـخــوم منطقة هــونــغ كــونــغ التي
تـتـمـتــع بـحـكــم ذات ـ ــي .وشــوهــدت
أيضا شاحنات وآليات مصفحة
لنقل الجند.
كما شوهد العسكريون ويبلغ
ً
ع ــدده ــم آالف ـ ـ ــا ،وهـ ــم يـ ـم ــرون في
صـفــوف ويـتــدربــون على الجري
بينما يقوم آخرون بجوالت على
دراجات نارية داخل الملعب الذي
يبعد سبعة كيلومترات عن حدود
هونغ كونغ.
ولـ ـ ــوحـ ـ ــت بـ ـكـ ـي ــن فـ ـ ــي األيـ ـ ـ ــام
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ب ـ ــاح ـ ـت ـ ـم ـ ــال تـ ــدخـ ــل
إلعـ ــادة الـنـظــام إل ــى المستعمرة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة بـيـنـمــا
بـثــت وســائــل اإلع ــام الحكومية
تسجيالت فيديو لقوافل عسكرية
تسير باتجاه شينزن .وتخضع
الـشــرطــة العسكرية الـتــي يعتقد
أن ال ـ ـقـ ــوات ت ــاب ـع ــة لـ ـه ــا ،لـلـجـنــة
العسكرية المركزية التي يديرها
الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وفي لندن ،أعلن سفير الصين
ليو شياو مينغ أمــس ،إن بــاده
لن "تقف مكتوفة األيــدي ولديها
اإلمكانات العادة الهدوء بسرعة
إذا خرجت األزمة في هونغ كونغ
عن السيطرة".
وق ـ ـ ـ ــال" :إذا تـ ــدهـ ــور ال ــوض ــع
وتـحــول إلــى اضـطــرابــات ال تقدر
حكومة المنطقة اإلدارية الخاصة
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،ف ــإن الحكومة
المركزية لن تقف مكتوفة األيدي.
لدينا حلول كافية وقــدرة كافية
لقمع االضطرابات بسرعة".

استعدادات
الحتجاجات جديدة
تآمر أميركي
واستئناف العمل
في المطار
واتـ ـهـ ـم ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة

نيوزيلندا تعتذر
سجون
ّ
عن رسالة «السفاح»

جنود صينيون قرب الحدود مع هونغ كونغ أمس (رويترز)
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ب ــال ـت ــآم ــر م ــع ع ـن ــاص ــر إج ــرام ـي ــة
وعـ ـل ــى ص ـل ــة بــأن ـش ـطــة جـنــائـيــة
معادية للصين في هونغ كونغ.
ً
وأض ــاف ــت ،فــي ب ـيــان ردا على
تعليقات مجلس النواب األميركي
والسياسيين األميركيين اآلخرين
بشأن األحداث في هونغ كونغ ،أنه
"تشويه للواقع".
وش ــددت الخارجية الصينية
على أن "االلتزام األعمى بالمعايير
ال ـمــزدوجــة مــن قـبــل السياسيين
األم ـيــرك ـي ـيــن ق ــري ــب بــال ـف ـعــل من
الهستيريا .لقد تآمروا مع عناصر
إج ــرامـ ـي ــة م ـت ـطــرفــة وي ـش ــارك ــون
بـجـنــون ف ــي الـقـضــايــا الجنائية
المعادية للصين في هونغ كونغ".
مــن ناحية أخ ــرى ،أعلن مطار
هــونــغ كــونــغ ال ــدول ــي أن رحــات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران اسـ ـت ــؤنـ ـف ــت بـ ـص ــورة

طبيعية بعدما أدت احتجاجات
ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة إل ــى
إلغاء ما يقرب من ألف رحلة هذا
األسبوع ،فيما استعدت المدينة
الحـتـجــاجــات حــاشــدة أخ ــرى في
عطلة نهاية األسبوع.
وما زال المحتجون يضغطون
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع
لمطالبهم الخمسة والتي تتضمن
السحب الكامل لمشروع قانون
ينص على تسليم المشتبه بهم
في الجرائم الجنائية لبر الصين
الرئيسي لمحاكمتهم هناك .وقد
ت ـق ــرر ت ـع ـل ـيــق هـ ــذا الـ ـق ــان ــون فــي
الوقت الحالي.

الحكم الذاتي
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أع ـل ـن ــت وزارة
الخارجية األميركية أنها "تشعر

ب ــال ـق ـل ــق الـ ـش ــدي ــد مـ ــن ت ـح ــرك ــات
الصين العسكرية على الحدود مع
هونغ كونغ" ،داعية "بكين بقوة
إلى احترام التزاماتها في اإلعالن
الصيني ـ ـ البريطاني المشترك
للسماح لهونغ كونغ بممارسة
أعلى درجات الحكم الذاتي".
ويتضمن اإل ع ــان الصيني ـ ـ
البريطاني الــذي صــدر في 1984
ق ــواع ــد ع ـ ــودة ه ــون ــغ ك ــون ــغ ّ إلــى
الـصـيــن ف ــي  .1997كـمــا حــضــت
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ــرع ــاي ــا
األمـيــركـيـيــن عـلــى تــوخــي الـحــذر
لدى زيارة هونغ كونغ.

ضغوط ترامب
وف ــي مــواج ـهــة خـطــر الـتــدخــل
ه ـ ـ ــذا ،م ـ ـ ــارس ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
ً
ترامب ضغوطا على الصين عبر

• السيسي يقر قرضا أوروبيا لتطوير المترو •  3100شكوى من مصريي الخارج
●

أعلنت شــركــة الشرقية لـلــدخــان ،كـبــرى شركات
الـقـطــاع ال ـعــام فــي مـصــر ،أم ــس رف ــع أس ـعــار بعض
ً
أصـنــاف السجائر اعـتـبــارا مــن أمــس األول ،بواقع
جنيه واحد لكل علبة من أصناف مونديال بأنواعه
وبالك ليبول ،ومن المتوقع أن تشهد أسعار بقية
أص ـنــاف الـسـجــائــر بـمــا فيها "ك ـل ـيــوبــاتــرا" ،األكـثــر
شعبية ،زيادة جديدة قبل نهاية العام الحالي.
وتقررت زيادة أسعار سجائر مونديال بأنواعها
ً
مــن  16.5جـنـيـهــا إل ــى  ،17.5وب ــاك لـيـبــول مــن 22
ً
جنيها إلــى  ،23وقــالــت الشركة فــي بيان أمــس ،إن
ً
الزيادة تأتي تطبيقا لقانون القيمة المضافة ،لكنها
أرجعت أسباب الزيادة إلى رفع حكومة مصطفى
مدبولي أسعار مختلف المحروقات في  5يوليو

الماضي بنسب تتراوح بين  16و 30في المئة.
في غضون ذلك ،أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي،
ً
ً
قـ ـ ــرارا ج ـم ـهــوريــا أمـ ــس ،بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ات ـف ــاق بين
الحكومة المصرية وبنك االستثمار األوروبــي ،يمنح
ً
األخير األولى قرضا بقيمة  350مليون يورو لتطوير
وتجديد الخط األول لمترو القاهرة ،وسبق أن تم توقيع
االتفاقية في فيينا بتاريخ  18ديسمبر الماضي.
إلــى ذل ــك ،أعلنت وزارة الــدولــة للهجرة وشــؤون
المصريين بالخارج أمــس ،أن عــدد الشكاوى التي
وردت إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ال ـف ـتــرة م ــن ي ـنــايــر إل ــى يــولـيــو
الماضيين بلغ  3100شكوى من المصريين بالداخل
والخارج ،وأنــه تم التعامل مع هذه الشكاوى وحل
 2784منها بنسبة  89.7في المئة.
فــي سـيــاق منفصل ،ووس ــط حــديــث عــن خالفات
مكتومة داخل الكنيسة األرثوذكسية المصرية بين

رأس الكنيسة وكبار األساقفة ،خرج بابا اإلسكندرية
ً
بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني ،قائال،
إنه ال يوجد انقسام بين أعضاء المجمع المقدس،
أعلى هيئة كنسية.
وأض ــاف خــال عظته األسـبــوعـيــة الـتــي ألـقــاهــا في
كاتدرائية اإلسكندرية مساء أمس األول" :كل أعضاء
المجلس لديهم مسؤولية كاملة ،ولكن االختالف في
اآلراء أمر طبيعي".
البابا الذي يتعرض لهجوم من بعض المسيحيين،
ً
قــال تعليقا على الـهـجــوم على شخصه" :هــدفــي هو
الخدمة ،وهــذه هي وظيفتي ،ولو ركــزت في كل شيء
مش هنخلص ألن الوقت قصير ...ليس كل ما يفعل
يقال ،ويجب أن تكون لديك الثقة الكاملة وال نسمع
ألصوات التشكيك".

رب ــط مـلـفـيــن ســاخـنـيــن أحــدهـمــا
دبلوماسي ويتمثل بــاألزمــة في
هــونــغ كــونــغ واآلخـ ــر اقـتـصــادي
وهو المفاوضات التجارية.
وك ـ ـتـ ــب تـ ــرامـ ــب فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
ً
محذرا" :في الصين تزول ماليين
ال ــوظ ــائ ــف ل ـت ــذه ــب إل ـ ــى دول ال
تخضع لــر ســوم جمركية وآالف
الـ ـش ــرك ــات ت ـ ـغـ ــادر ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد".
وأضــاف" :بالتأكيد تريد الصين
إبرام اتفاق مع الواليات المتحدة
ل ـكــن ل ـي ـت ـصــرفــوا بــإن ـســان ـيــة مع
ً
هونغ كونغ أوال".
بعيد ذلك ،كتب ترامب تغريدة
أخرى لهجتها مختلفة ،أكد فيها
"أع ـ ــرف ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي شــي
ً
جينبينغ جـيــدا .إنــه زعـيــم كبير
يحظى بكل االحـتــرام من شعبه.
ً
وهـ ــو ج ـيــد أيـ ـض ــا ف ــي الـقـضــايــا
ً
الشاقة" ،مؤكدا" :ليس لدي أي شك

في أن الرئيس شي يريد تسوية
م ـش ـك ـل ــة هـ ــونـ ــغ كـ ــونـ ــغ ب ـســرعــة
وبطريقة إنسانية ،وهو قادر على
القيام بذلك".
وأضاف عبارة "لقاء شخصي؟"
فــي نـهــايــة تـغــريــدتــه ،فــي مــا بــدا
وكأنه يتوجه بشكل مباشر إلى
الرئيس الصيني.
وي ــواج ــه ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
انـ ـتـ ـق ــادات م ــن ك ــل األطـ ـ ـ ــراف فــي
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـس ـب ــب
مــوقـفــه مــن الـتـظــاهــرات الـمــؤيــدة
لـلــديـم ـقــراط ـيــة ف ــي ه ــون ــغ كــونــغ
وتـجـنـبــه انـتـقــاد بـكـيــن فــي إطــار
ه ــذه األزمـ ــة غـيــر الـمـسـبــوقــة في
المدينة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ّ
متمردو بورما يشنون
هجمات غير مسبوقة
ّ
نشب قتال عنيف ،أم ــس ،بين الجيش الـبــورمـ ّـي ومتمردين شنوا
هجمات غير مسبوقة على أكاديميتين عسكريتين ومركز للشرطة،
ً
أسفر عن مقتل  15شخصا على األقل ،في اعتداء انتقامي على األرجح
لمصادرة كميات كبيرة من المخدرات.
وتقاتل المجموعات االتنية المسلحة منذ عقود ضد الجيش ،وأحيانا
بعضها البعض ،لالستيالء على األراضي والموارد في شرق بورما.
ً
ّ
وأعلن جيش تحرير تايونغ الوطني شن هجمات ردا على اعتداءات
ّ
ّ
ارتكبها الجيش .وقال إن فصيله شن الهجمات المتصاعدة بالتنسيق
ّ
البورمي وجيش اراكان.
مع جيش التحالف الديمقراطي الوطني
وفــي ّيوليو الـفــائــت ،واجـهــت الـشــرطــة هجوما شــرســا بالمدفعية،
حين شنت حملة لمصادرة المخدرات في والية شان .وصادرت شرطة
ً
ً
مكافحة المخدرات حينئذ مخزونا ضخما من مخدر الميثامفيتامين
بماليين الدوالرات.
وبــاتــت منطقة "المثلث الــذهـبــي" ،التي تضم أراض ــي خــارجــة على
ال ـقــانــون فــي بــورمــا وتــايـلـنــد والوس ،قــاعــدة كـبـيــرة إلن ـتــاج االف ـيــون
والهيروين وأنواع جديدة من المخدرات.
(رانغون -أ ف ب)

كوربين إلطاحة
جونسون وترؤس الحكومة مودي يتمسك بإخضاع كشمير ويستحدث مناصب
َّ

بيلوسي :ال اتفاق مع لندن إذا قوض بريكست «الجمعة العظيمة» باكستان تعتبر استقالل الهند «يوم حزن» ...ومقتل  8جنود على الحدود

أعلنت الشرطة ،أن رجال أصيب بجروح خطيرة تهدد حياته بعد طعنه امس ،خارج وزارة
ً
مشتبها فيه.
الداخلية في وسط لندن ،وأنها أوقفت
وفي الصورة شرطيان بريطانيان في مكان عملية الطعن أمس (أ ف ب)
أثــار مقترح زعـيــم حــزب العمال الـمـعــارض في
بريطانيا جيريمي كوربين بالدعوة إلى تصويت
بحجب الثقة عن حكومة رئيس ال ــوزراء بوريس
جــون ـســون ،لـمـنــع خـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبـ ــي (بــريـكـســت) مــن دون ات ـفــاق ،ردود فعل
متباينة أمس.
ّ
حض في رسالة ّ
موجهة إلى قادة
وكان كوربين
األح ــزاب السياسية وال ـنــواب الـمــؤيــديــن ألوروب ــا
والـمـعـتــدلـيــن ،أم ــس األول ،عـلــى ع ــدم مـنــح الثقة
للحكومة الجديدة وإطاحة جونسون قبل أن ُيقدم
على "بريكست" من دون اتفاق ،والعمل على تعيين
ً
حكومة مؤقتة بديال عنها.
وعــرض كوربين أن يـتــرأس الحكومة المؤقتة
الجديدة التي تكون مدتها محددة ،حتى يتمكن
من مطالبة قادة الــدول الــ 27األعضاء في االتحاد
األوروبي بتأجيل التاريخ المحدد لـ"بريكست" في
 31أكتوبر.
وك ــان جــونـســون تعهد ب ـخــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد بحلول  31أكتوبر سواء تم التوصل التفاق
في هذا الصدد أم لم يتم ،وهو ما يمهد لمواجهة
ف ــي ال ـبــرل ـمــان حـيــث يــوجــد ال ـعــديــد م ــن األع ـضــاء

إمبراطور اليابان نادم
على فظائع الحرب

في تأكيد لسياسة والده
أكيهيتوّ ،
عبر امبراطور
اليابان ناروهيتو ،أمس،
عن شعوره «بندم عميق»
ملمارسات بالده خالل الحرب
العاملية الثانية ،وذلك للمرة
األولى منذ اعتالئه العرش
في األول من مايو.
وقال ناروهيتو ،في ختام
ذكرى انتهاء الحرب
باستسالم اليابان في 15
أغسطس « ،1945أتمنى
بصدق أال يتكرر دمار
الحرب».
وأضاف« :أشعر مجددا بحزن
كبير حيال العدد الكبير
للقتلى وعائالتهم».

أسعار ًالسجائر وتواضروس ينفي االنقسامات
ترفع
مصر
ً
القاهرة  -حسن حافظ

سلة أخبار

المعارضين للخروج من دون اتفاق.
وفي المقابل ،اعتبرت متحدثة باسم الحكومة
أن "اقـ ـت ــراح كــوري ـبــن سـيـلـغــي االس ـت ـف ـتــاء ويــدمــر
االقتصاد" ،وأضافت" :الخيار واضح ،هذه الحكومة
تؤمن بأن أبناء الشعب هم السادة وبأن األصوات
موضع احترام ،وجيريمي كوربين يؤمن بأن أبناء
الـشـعــب هــم العبيد وب ــأن الـســاســة يمكنهم محو
أصوات الشعب التي ال تروق لهم".
وفــي واشـنـطــن ،أعلنت رئيسة مجلس الـنــواب
االميركي نانسي بيلوسي ،أمس األول ،أنه لن يتم
ابرام اتفاق تجارة مع بريطانيا في حال انسحابها
من االتحاد األوروبي بشكل يقوض االتفاق بشأن
ايرلندا الشمالية .وقالت" :مهما كان شكل بريكست،
ف ــا يـمـكــن ال ـس ـم ــاح ب ــأن ي ـق ــوض ات ـف ــاق الـجـمـعــة
العظيمة بما في ذلك عدم وجود حدود فعلية بين
جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية".
وأضــافــت "إذا ق ــوض بريكست ات ـفــاق الجمعة
الـعـظـيـمــة ،فـلــن تـكــون هـنــاك أي فــرصــة ل ـمــرور أي
اتـفــاق تـجــارة بين الــواليــات المتحدة وبريطانيا
في الكونغرس".
(لندن ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

فــي كـلـمــة قــويــة ألـقــاهــا أمــس،
لـمـنــاسـبــة ع ـيــد االس ـت ـق ــال رقــم
 ،72أشاد رئيس الوزراء الهندي
نـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــدرا مـ ـ ـ ـ ـ ــودي ب ــالـ ـخـ ـط ــوة
"الـتــاريـخـيــة" و"ال ــرائ ــدة" بــإلـغــاء
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ــذات ـ ــي فـ ــي مـ ــن إق ـل ـيــم
كـشـمـيــر ،الـمـقـســم م ــع بــاكـسـتــان
والمغلق منذ  4أغسطس إذ ّقيدت
حــريــة الحركة وحـظــرت شبكات
الهاتف واإلنترنت.
وق ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــودي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة مــن
"الحصن األحـمــر" فــي العاصمة
دلـهــي ،إن إلـغــاء ال ـمــادة  730من
ال ــدس ـت ــور ال ـ ــذي ي ـم ـنــح كشمير
ً
ً
ً
ً
وضعا خاصا ،كان تفكيرا جديدا
م ــن إدارت ـ ـ ـ ــه ال ـم ـع ــاد ان ـت ـخــاب ـهــا
لضمان التجانس فــي المنطقة
بعد سبعة عقود من اإلخفاق.
وأضاف" :نحن ال نؤمن بخلق
المشاكل أو إطالتها وخــال أقل
ً
من  70يوما من تولي الحكومة
الـجــديــدة زمــام األم ــور ،أصبحت
ال ـم ــادة  370مــن ال ـمــاضــي .وفــي
مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب
هذه الخطوة".
وقــال" :جامو وكشمير والداخ
ستصبحان م ـصــدر إل ـهــام كبير
لرحلة نمو ورخــاء وتقدم وسالم
الهند ،والترتيب القديم في جامو
و كـ ـشـ ـمـ ـي ــر والداخ شـ ـج ــع عـلــى
ال ـف ـس ــاد وال ـم ـح ـســوب ـيــة وال ـظ ـلــم
بالنسبة لحقوق المرأة واألطفال
والمنبوذين والمجتمعات القبلية".
كما أعلن مــودي استحداث
م ـ ـن ـ ـصـ ــب "رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس األركـ ـ ـ ـ ـ ــان
ال ــدف ــاع ـي ــة ل ـت ـعــزيــز الـتـنـسـيــق
بين قــوات الجيش والبحرية
والقوات الجوية".

قدمت إدارة السجون
في نيوزيلندا ،أمس،
اعتذاراتها ،بعدما سمحت
لالسترالي برينتون تارانت،
مرتكب مجزرة مسجدي
كرايستشيرش ،بإرسال
رسالة كراهية عبر البريد
اإللكتروني من سجنه إلى
روسي يدعى آالن ،وهو
أحد املتعاطفني معه ،الذي
قام بدوره بنشرها على
اإلنترنت.
ويقبع تارانت في سجن
يخضع ألقصى درجات
الحراسة في أوكالند،
بانتظار محاكمته بتهمة
قتل  51مصليا مسلما في
 15مارس ،في أسوأ حادث
إطالق نار جماعي في
تاريخ نيوزيلندا الحديث.
وأثار تجاوز الرسائل لنظام
التدقيق غضب رئيسة وزراء
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،
التي كانت تعهدت بعد أيام
من وقوع الهجوم بعدم
ذكر اسم تارانت ،حتى ال
يكتسب شهرة.

بولندا :وجود األميركيين
في بالدنا رادع لروسيا

اعتبر وزير الخارجية
البولندي جاسيك
تشابوتوفيتش ،أن الوجود
العسكري األميركي
في أملانيا يعزز الدفاع
األوروبي ،مؤكدًا أن
احتشاده شرقًا يمثل ردعًا
أكثر أهمية ضد روسيا.
وقال تشابوتوفيتش:
«وجود القوات األميركية
في بولندا يلعب دورا
رادعا مهما بشكل أكثر
أهمية من القوات املحتشدة
ناحية الغرب» ،متوقعًا من
الواليات املتحدة زيادة
وجودها العسكري من 4500
إلى .5500

تشريح جثة إبستين
يكشف كسورًا برقبته

الشرطة تمنع باكستانيين من الوصول للمفوضية الهندية بإسالم آباد أمس (أ ف ب)
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،وعـ ـل ــى ح ـســابــه
فــي "تــوي ـتــر" ،ك ــرر رئ ـيــس وزراء
باكستان تحذيراته من احتمال
ت ـعــرض الـمـسـلـمـيــن ف ــي كشمير
ً
لعملية "تطهير عــر قــي" ،مشيرا
إلـ ــى إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـض ـي ـيــق الـتــي
ً
اتخذتها نيودلهي أخيرا.
وكـ ـت ــب خ ـ ــان" :م ـ ــن إجـ ـ ـ ــراءات
الـ ـهـ ـن ــد :فـ ـ ــرض ح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال
ً
لـمــدة  12يــومــا فــي كشمير التي
تحتلها الهند ،ونشر المزيد من
القوات اإلضافية في منطقة بها
وجـ ــود ع ـس ـكــري كـبـيــر بــالـفـعــل،
وإرسـ ـ ـ ـ ــال م ـث ـي ــري ال ـش ـغ ــب إل ــى
الوادي المحتل ،وقطع االتصاالت
بالكامل".
وأشار إلى ما وصفه بسابقة
مـ ـ ـ ــودي فـ ــي ال ـت ـط ـه ـي ــر ال ـع ــرق ــي
للمسلمين فــي والي ــة غــوجــارت،

ً
مـتـســائــا" :ه ــل سـيــراقــب الـعــالــم
بصمت إبادة جماعية للمسلمين
في كشمير المحتلة؟".
ووجه خان تحذيرا للمجتمع
الدولي بأنه إذا سمح بمثل هذا
األمر ،ستكون له تداعيات وردود
فعل حــادة فــي العالم اإلسالمي
تدفع إلى التطرف والعنف.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،زار خ ــان
الـ ـشـ ـط ــر الـ ـخ ــاض ــع ل ـب ــاك ـس ـت ــان
مــن كـشـمـيــر ،وق ــال مــن ه ـنــاك إن
"الجيش لديه معلومات بأن الهند
تخطط لشيء ما ،وهم جاهزون
وسيقومون بــرد قــوي" ،متوعدا
في حال ارتكبت الهند أي انتهاك
بـ"القتال حتى النهاية".
وت ــزام ـن ــا م ــع اح ـت ـف ــاالت يــوم
االسـ ـتـ ـق ــال ف ــي الـ ـهـ ـن ــد ،أع ـل ـنــت
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان أم ـ ــس "يـ ـ ـ ــوم ح ـ ــزن".

وظهرت صفحات الجرائد فيها
داخ ـ ـ ــل أطـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــوداء واس ـت ـب ــدل
الـسـيــاسـيــون بـمــن فـيـهــم عـمــران
خـ ـ ـ ــان صـ ـ ــورهـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى وسـ ــائـ ــل
الـتــواصــل االجتماعي بمربعات
سوداء.
وت ـ ّـم تـنـظـيــم احـتـجــاجــات في
جـمـيــع األن ـح ــاء وكــذلــك فــي أزاد
كشمير الواقعة في غرب المنطقة
التي تسيطر عليها إســام أبــاد
من كشمير.
وفـ ــي ت ـط ــور م ـي ــدان ــي واك ــب
الوضع السياسي ،أعلن الجيش
الباكستاني مقتل ما ال يقل عن
ثالثة من جنوده وخمسة جنود
هـنــود فــي ت ـبــادل إلط ــاق الـنــار
عبر خط السيطرة في كشمير.
(نيودلهي ،اسالم آباد)

كشف تشريح جثة املليونير
األميركي ،جيفري إبستني،
عن كسور في عدد من عظام
الرقبة .ونقلت صحيفة
«واشنطن بوست» عن
مصادر أن مثل هذه الكسور
يمكن أن تحدث ألشخاص
يشنقون أنفسهم .لكنها
أشارت إلى أنها يمكن أن
تحدث أيضا ملن يتعرضون
للخنق.
وعثر على إبستني ،وهو
مليونير مقرب من الرئيس
دونالد ترامب ،ومدان
بارتكاب جرائم جنسية،
ويواجه عددًا كبيرًا من تهم
االتجار بالجنس ،ميتا في
سجن بمدينة نيويورك
السبت.

ةديرجلا
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رياضة
معسكر داخلي لألزرق  30الجاري
ً
استعدادا لنيبال وأستراليا
حازم ماهر

من أجل توفير التركيز وإبعاد
الالعبين عن كل ما يشغل
تفكيرهم قبل مباراتي نيبال
وأستراليا في التصفيات
المشتركة ،تقرر دخول منتخبنا
الوطني األول في معسكر ً
داخلي 30 ،الجاري ،استعدادا
للمواجهتين.

اسـ ـتـ ـق ــرت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
باتحاد كرة القدم على دخول
م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي األول
م ـع ـس ـك ــرا ت ــدريـ ـبـ ـي ــا داخ ـل ـي ــا
يـ ــوم  30ال ـ ـجـ ــاري ،اس ـت ـع ــدادا
لمواجهتي نيبال واستراليا
المقرر لهما يوما  5و 10من
سبتمبر المقبل ،في الجولتين
األولى والثانية من منافسات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ضـمــن
التصفيات المشتركة المؤهلة
لـنـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم التي
تستضيفها قطر عــام ،2022
وكأس آسيا بالصين .2023
وجــاء القرار بعد التنسيق
مــع الـجـهــاز الـفـنــي للمنتخب
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي
روميو جوزاك ،وذلك من اجل
توفير التركيز ا لـتــام لجميع
الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن سـيــدخـلــون
المعسكر ،وإبعادهم تماما عن
كــل مــا يشغل تفكيرهم بغير
المباراة.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ،أن يـتـجـمــع
ال ـم ـن ـت ـخــب ي ـ ــوم  25الـ ـج ــاري
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور  11ال ع ـ ـ ـبـ ـ ــا ف ـق ــط
م ــن ال ـق ــادس ـي ــة وال ـن ـص ــر ،في
ح ـي ــن ي ـغ ـيــب العـ ـب ــو ال ـكــويــت
والـســالـمـيــة وال ـعــربــي بسبب
مـشــاركـتـهــم م ــع أنــدي ـت ـهــم في
بطولة الملك محمد السادس
ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال (ال ـب ـطــولــة
ال ـع ــرب ـي ــة) ،ع ـلــى أن يـنـضـمــوا
تباعا عقب االنتهاء من المهمة

باختصار
طائرة الكويت تتعاقد
مع الكوبي روالندو

جانب من تدريبات األزرق في أربيل
وت ـبــدو فـكــرة إقــامــة مـبــاراة
وديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع أحـ ـ ـ ـ ـ ــد األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
مستبعدة تماما قبل مواجهة
نيبال ،السيما في ظل خشية
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي مـ ــن ت ـعــرض
الالعبين إلصــابــات قــد تحرم
الـمـنـتـخــب م ــن ج ـه ــوده ــم في
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى أن ي ـتــم
االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء بـ ـ ــإجـ ـ ــراء ت ـق ـسـيـمــة
عـقــب انـتـهــاء كــل تــدريــب بين
الالعبين.
يـ ــذكـ ــر أن رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس

العربية للدخول في المعسكر
التدريبي الخاص بالمنتخب،
إذ يدخل األزرق المعسكر بعد
اكتمال عقد جميع العبيه دون
استثناء.
وص ـ ـ ـمـ ـ ــم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
لـ ـ ــأزرق ع ـلــى ت ـج ـمــع ال ـفــريــق
يوم  25الجاري ،حتى في حال
مشاركة  11العبا فقط ،حيث
يرى الجهاز أنه من الصعوبة
بـمـكــان أن يستعد المنتخب
قبل  5أيام فقط للمواجهتين.

إدارة ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ال ـش ـيــخ
أح ـ ـمـ ــد الـ ـي ــوس ــف سـيـجـتـمــع
م ــع ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة ل ـلــوقــوف
ع ـلــى االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لـخــوض
غ ـم ــار م ـنــاف ـســات الـتـصـفـيــات
الـمـشـتــركــة ،وكــذلــك لمناقشة
التقارير الخاصة بالمشاركة
فـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ــرب آس ـ ـ ـيـ ـ ــا،
وبالتالي حسم مصير المدرب
الكرواتي روميو جوزاك ،الذي
بات استمراره حتى مباراتي
ن ـي ـب ــال واس ـت ــرال ـي ــا ع ـل ــى اق ــل

تقدير أمرا مؤكدا بسبب ضيق
الوقت.

الشباب يلتقي تيلبورغ
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،يـخــوض
مـنـتـخـبـنــا ل ـل ـش ـبــاب ت ـح ــت 19
سنة مباراته التجريبية الثالثة
فــي معسكره المقام حاليا في
هولندا ويستمر حتى يــوم 26
من الشهر الجاري ،حيث يلتقي
غ ــدا مــع فــريــق تـيـلـبــورغ ،وذلــك

تحت إشراف المدرب الكرواتي
دينكو.
و يــأ تــي المعسكر الهولندي
ض ـمــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لـخــوض
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الثانية
ا ل ـتــي يستضيفها ا لـ ـع ــراق في
نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،وال ـت ــي تضم
مـنـتـخـبــات الـبـلــد المستضيف
و ع ـمــان وفلسطين وباكستان
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى األزرق ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا.

التونسي عبدالواحد يقود
تدريبات «طائرة األصفر»

«الطاولة» يتوجه إلى هنغاريا إلقامة معسكر تدريبي البحرين تتوج بلقب «غرب آسيا»
على حساب العراق

جانب من تدريبات الالعبين المحلية
يتوجه منتخبنا الوطني لكرة الطاولة
ص ـب ــاح الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة الـهـنـغــاريــة
بــوداب ـســت إلقــامــة معسكر تــدري ـبــي يمتد
أسـبــوعـيــن بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة خــالــد ال ـخ ـضــري وب ــوف ــد يـضــم 20
ً
العـبــا مــن أربــع مــراحــل سنية مختلفة و 5
ً
إدار ي ـيــن تحضيرا لالستحقاقات القارية
والعربية المقبلة.
وأعرب الخضري ،في تصريح صحافي
أمــس ،عــن الشكر للهيئة العامة للرياضة
عـلــى دعـمـهــا الـكـبـيــر لجميع الــريــاضـيـيــن،
ً
مؤكدا أن هذا الدعم من شأنه أن يحقق رؤية
االتحاد بتطوير الـقــدرات الفنية والبدنية
لالعبي األزرق لتحقيق أفضل النتائج في
المشاركات الدولية المقبلة.
وقــال إن أعضاء مجلس اإلدارة برئاسة

ع ـل ــي الـ ــدبـ ــوس وج ـم ـي ــع أعـ ـض ــاء ال ـل ـجــان
ال ـع ــام ـل ــة ب ــاالتـ ـح ــاد ي ـع ـم ـل ــون وفـ ـ ــق آل ـيــة
متناغمة لالرتقاء بكرة الطاولة على جميع
المستويات.
وثمن الخضري حرص واهتمام أولياء
أمور الالعبين خالل فترة اإلعــداد المحلي
ال ـتــي ق ــارب ــت ال ـش ـهــريــن ،م ـمــا سـ ّـهــل مهمة
الجهازين الفني واإلداري بتنفيذ المرحلة
األولى من اإلعداد المحلي بنجاح وخاصة
لمرحلتي األشبال والناشئين.
من جانبه ،أشاد المدير الفني لمنتخبنا
ال ــوط ـن ــي ص ـب ــري ج ـم ـعــان ب ـتــوجــه رئـيــس
وأع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة نـحــو االحـتـكــاك
مع أفضل مــدارس كرة الطاولة في العالم؛
ل ـض ـم ــان ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــائ ــدة الـ ـم ــرج ــوة مــن
ً
المعسكرات الخارجية ،مضيفا أن تدريبات

منتخب شباب ًالسلة
إلى البحرين غدا
•

جابر الشريفي

يغادر وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة صباح
غد إلى البحرين ،للمشاركة في بطولة الخليج لمنتخبات
ٍ
الشباب التي ستنطلق منافساتها في المنامة من  19إلى
 25الجاري ،وهي المشاركة األولى للمنتخب منذ قرار رفع
اإليقاف ،الذي استمر قرابة ثالث سنوات.
وي ـت ــرأس وف ــد "األزرق" نــائــب رئ ـيــس االت ـح ــاد خليل
إب ــراه ـي ــم ،وي ـضــم عـبــدالــرحـمــن ال ـنــاشــي وف ــاض ــل ال ــداود
كإداريين ،ومحمد الحميدان مديرا للمنتخب ،إضافة إلى
ً
ً
الكرواتي ادي دازليتش مدربا ،ووليد الهندي مساعدا،
و 12العبا ،هم :مبارك مشعل ،طالل مشعل ،سهو الشمري،
دعيج المريشد ،أحمد عناد ،راشد الراشد ،سلمان الفرج،
الحسين الحسيني ،عبدالعزيز المال ،يعقوب الصفار ،نواف
الدحيم ،وعبداللطيف محمد.
ُيــذكــر أن وفــد المنتخب عــاد مــن الـقــاهــرة أمــس األول،
بعد أن أنهى معسكره التدريبي هناك ،حيث لعب خمس
مباريات تجريبية فاز بواحدة أمام فريق التأمين ،وخسر
من األهلي والزمالك والجزيرة والجيش.
من جانبه ،قال خليل إبراهيم إن المنتخب عانى خالل
الفترة السابقة الغياب عن الساحة الخليجية ،لإليقاف،
مشيرا إلــى "المشاركة فــي البطولة الخليجية ،للوقوف
بمصاف المنتخبات الخليجية التي فاقتنا بالكثير خالل
الفترة السابقة ،من خالل االحتكاك والمشاركات المتعددة".

المنتخب سـتـقــام عـلــى فـتــرتـيــن صباحية
ومسائية لتطوير مهارات الالعبين الفنية
وزيادة خبراتهم التراكمية ،إضافة إلى إقامة
أكـثــر مــن م ـب ــاراة ودي ــة وت ـمــاريــن مشتركة
مــع المنتخبات المتعددة الـمـتــواجــدة في
بودابست في هذه الفترة.
وذكــر جمعان أنــه سيكون هناك تعاون
مشترك مع المدرسة الهنغارية المتخصصة
فــي تعليم وتطوير الـبــراعــم بكرة الطاولة
ً
"شتاتيستيكا" خــال المعسكر ،مبينا أن
اخ ـت ـيــار الــاعـبـيــن اعـتـمــد أع ـلــى المعايير
الفنية في جميع المراحل السنية (تحت 12
ً
و 15و 18سنة والسن العام) ،الفتا إلى أن
ً
الباب دائما مفتوح أمام المواهب المتميزة
من جميع األندية.

ت ــوج المنتخب البحريني
بلقب النسخة التاسعة لبطولة
غــرب آسـيــا لـكــرة الـقــدم بفوزه
عـلــى نـظـيــره الـعــراقــي 1-صـفــر
في المباراة النهائية في مدينة
كربالء أمس األول.
وهــذا اللقب هو األول الذي
يحرزه المنتخب البحريني في
تاريخ مشاركاته في البطولة.
وبـ ـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ــراق ــي
ً
الـمـبــاراة ضــاغـطــا على مرمى
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـح ــري ـن ــي الـ ــذي
عمد إلــى الـتــراجــع للمحافظة
على مناطقه الدفاعية ونجح
بـ ـفـ ـض ــل ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــزه الـ ــدفـ ــاعـ ــي
باحتواء اندفاع صاحب األرض
والجمهور.
وشهد الشوط الـول محاولة
خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـع ــراق ــي وك ــان ــت
ت ـســديــدة ل ـكــرة أرض ـي ــة لـعــاء
مـهــاوي تـصــدى لـهــا الـحــارس
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــريـ ـ ـن ـ ــي س ـ ـي ـ ــد م ـح ـم ــد
جعفر(.)32
ً
وخ ــاف ــا ل ـم ـجــريــات الـلـعــب
ومــن هجمة بحرينية سريعة
م ــرت ــدة م ــن الـمـنـتـصــف وبـعــد
تمريرتين فقط تمكن عيسى
م ـ ــوس ـ ــى مـ ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـل ــص مــن
م ــداف ـع ــي الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي

األحمر البحريني يحمل كأس البطولة
وي ـســدد مــن وض ــع مــريــح كــرة
قوية عالية بقدمه اليسرى هز
بها شباك الحارس جالل حسن
في الدقيقة (.)38
م ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
رم ــى المنتخب ال ـعــراقــي بكل
ث ـق ـلــه ف ــي م ـح ــاول ــة لـلـتـعــديــل
ً
مبكرا في حين حاول المنتخب
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـلــى
الهجمات المرتدة والــوصــول
إل ــى الـ ـح ــارس ال ـع ــراق ــي ال ــذي
رد كــرة صعبة سددها محمد
الرميحي في الدقيقة ( )53رد
عـلـيـهــا ال ـع ــراق ــي ع ــاء عـبــاس
برأسية مرت الكرة فيها فوق
العارضة بقليل (.)55

(أف ب)

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـضـغــط
المتواصل للمنتخب العراقي
فإن المنتخب البحريني صمد
بفضل التكتل الــدفــاعــي حتى
نهاية المباراة.
واختير سيد محمد جعفر
حارس مرمى البحرين أفضل
حارس مرمى في البطولة وهو
حافظ على شباكه نظيفة في
المباريات األربع التي خاضها
منتخب بالده في البطولة ،كما
اختير العب المنتخب العراقي
حسين عـلــي أفـضــل الع ــب في
البطولة.
(أ ف ب)

سيال :سأسعى إلعادة منتخب اليد لسابق عهده
جرت مراسم توقيع عقد
مدرب المنتخب الوطني األول
لكرة اليد الفرنسي يريم سيال،
أمس األول ،في مقر االتحاد
بالدعية ،بحضور رئيس
االتحاد ناصر بومرزوق وأمين
السر قايد العدواني.

•

محمد عبدالعزيز

أكد الفرنسي يريم سيال مدرب
منتخب الكويت األول لكرة اليد،
أمــس في أول تصريح صحافي
له ،فور وصوله وتوقيعه العقد
مع االتحاد ،أنه سيسعي إلعادة
ً
أزرق اليد لسابق عهده منافسا
ً
قــويــا على الـبـطــوالت اآلسيوية
والـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ووعـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــأن ي ـق ــدم
اإلض ــاف ــة ال ــازم ــة لــاع ـب ـيــن في

جدول التصفيات األولمبية
أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة اليد جدول مباريات التصفيات
اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد طوكيو  ،2020المقرر إقامتها
في قطر من  17إلى  26أكتوبر المقبل ،بمشاركة  8منتخبات
آسيوية تــم تقسيمها إ لــى مجموعتين ،حيث ضمت األو لــى
منتخبات :قطر (المضيف) ،السعودية ،الهند ،وهونغ كونغ،
فـيـمــا ضـمــت الـثــانـيــة مـنـتـخـبــات :ال ـكــويــت ،الـبـحــريــن ،كــوريــا
الجنوبية وإيران ،ويتأهل منها البطل مباشرة إلى األولمبياد،
في حين يلعب صاحب المركز الثاني ملحقا للتصفيات.
وسيفتتح منتخبنا الوطني مشواره أمام منتخب البحرين
في  18أكتوبر المقبل.

ً
الفترة المقبلة ،مطالبا الجميع
بمنح الجهاز الفني والالعبين
فرصة للعمل.
وشكر سيال رئيس وأعضاء
مجلس إدارة االتحاد على الثقة
ً
الكبير التي وضعت فيه ،متمنيا
أن يكون عند حسن الظن.
جــاء ذلــك على هامش مراسم
تــوقـيــع الـعـقــد ال ـتــي ج ــرت أمــس
األول فــي مقر االتـحــاد بالدعية
في حضور رئيس االتحاد ناصر
ب ـ ــوم ـ ــرزوق وأم ـ ـيـ ــن الـ ـس ــر قــايــد
العدواني وعضو مجلس اإلدارة
فؤاد البلوشي ومدير المنتخب
الوطني محمد عبدالله ومدير
المنتخب األول فـهــد ا لـهــا جــري
و م ـشــرف المنتخب عبدالعزيز
الزعابي.

بومرزوق :العمل المستمر
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،تـ ـمـ ـن ــى رئـ ـي ــس
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ب ـ ـ ــوم ـ ـ ــرزوق ل ـل ـم ــدرب
التوفيق فــي مهمته مــع األزرق،
وأن يتمكن من إعادته إلى موقعه
ً
الـطـبـيـعــي مـنــافـســا عـلــى جميع
البطوالت الخارجية.
وقـ ــال ب ــوم ــرزوق" :الـمـنـتـخــب

الفرنسي سيال ورئيس االتحاد بومرزوق خالل توقيع العقد
امامه استحقاقات خارجية مهمة
وص ـع ـب ــة ،وم ـط ــال ـب ــون جـمـيـعــا
ب ــال ـع ـم ــل ال ـم ـت ــواص ــل لـتـحـقـيــق
أفضل النتائج مــن أجــل العودة
بقوة لمنصات التتويج".

التدريب السبت
وستنطلق تدريبات منتخبنا
ً
الــوطـنــي غ ــدا عـلــى صــالــة نــادي
الكويت ،بسبب أعمال الصيانة

وصل إلى البالد ،أمس،
الالعب الكوبي روالندو
ابريو ،الذي تعاقد معه نادي
الكويت لموسم واحد ،لدعم
صفوف الفريق األول للكرة
الطائرة بالنادي في الموسم
الجديد ،المزمع أن يبدأ في
أكتوبر المقبل.
وكان في استقبال ابريو
بمطار الكويت نائب مدير
لعبة الكرة الطائرة بنادي
الكويت محمد كامل ،ونجم
الفريق األول عبدالله جاسم.
ويتمتع ابريو بسيرة ذاتية
جيدة ،حيث سبق له اللعب
للعديد من األندية األوروبية
واآلسيوية ،كما سبق له
تمثيل منتخب بالده (كوبا).
ُيذكر أن الكوبي ابريو ُيعد
الصفقة الثانية للكويت
هذا الموسم ،بعدما تعاقد
مع نجم المنتخب الوطني
ونادي كاظمة عبدالله
بوفتين ،لمدة موسم واحد
أيضا ،طبقا لالئحة انتقال
الالعبين الذين بلغوا 30
عاما.

ً
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ح ــالـ ـي ــا فـ ــي صــالــة
االت ـح ــاد بــالــدعـيــة ،تـحــت قـيــادة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
المنتظر أن يـكــون عـقــده اكتمل
أمس بوصول المدرب المساعد
األي ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــدي جـ ـ ـي ـ ــر سـ ـنـ ـف ــون
ومواطنه مدرب اللياقة البدنية
راجـ ـن ــار اوسـ ـك ــارس ــون وقــائـمــة
الالعبين المختارين مــن لجنة
التدريب.

وصل أمس المدرب التونسي
صابر عبدالواحد ،لقيادة
تدريبات الفريق األول للكرة
الطائرة بنادي القادسية،
التي انطلقت أمس على
صالة النادي بحولي،
استعدادا لخوض منافسات
الموسم الجديد ،المزمع أن
يبدأ في أكتوبر المقبل ،وكان
في استقباله بمطار الكويت
إداري الفريق إسماعيل
دشتيُ .يذكر أن عبدالواحد
يتمتع بخبرة طويلة في
المالعب الكويتية ،حيث
سبق له العمل في أندية
القادسية والكويت والشباب.
من جهة أخرى ،أكدت
مصادر لـ"الجريدة" ،أن
إدارة "األصفر" دخلت في
مفاوضات جادة مع عدد
من الالعبين األجانب،
للتعاقد مع األفضل منهم،
لدعم صفوف الفريق األول
بالموسم الجديد.

 4مباريات تجريبية
لمنتخب الصاالت
يخوض منتخبنا الوطني
األول لكرة الصاالت 4
مباريات تجريبية ،ضمن
استعداداته لخوض
منافسات التصفيات ،التي
ستقام خالل شهر أكتوبر
المقبل ،المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا ،إذ يلتقي مع
منتخب تركمانستان يومي
 29و 31من الشهر الجاري،
ثم يواجه المنتخب الليبي
يومي  14و 15من شهر
سبتمبر المقبل.
وتقام المباريات األربع على
الصالة المغطاة بنادي
الكويت ،الذي وافق مجلس
إدارته على الكتاب الذي تلقاه
مؤخرا من قبل اتحاد الكرة
بشأن استضافة المباريات
األربع .ويسعى مدرب األزرق
البرازيلي كاكاو إلى الوصول
بالالعبين ألفضل مستوى
فني وبدني لهم ،قبل انطالق
التصفيات ،التي يعول عليها
كثيرا للعبور نحو البطولة
اآلسيوية ،خصوصا أن
الفريق يضم بين صفوفه
العبين موهوبين.
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ليفربول يتوج بالسوبر األوروبية على حساب تشلسي

بمدينة إسطنبول التركية،
وعلى ملعب "فودافون
أرينا" ،توج فريق ليفربول
بلقب كأس السوبر
األوروبية لكرة القدم للمرة
الرابعة في تاريخه ،عقب
فوزه  4 /5بركالت الترجيح
على مواطنه تشلسي أمس
األول.

ت ــوج فــريــق لـيـفــربــول بـلـقــب كــأس
السوبر األوروبـيــة لكرة القدم للمرة
ال ــرابـ ـع ــة فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ع ـق ــب فـ ــوزه
 4 -5بركالت الترجيح على مواطنه
ت ـش ـل ـســي ،أمـ ــس األول ،ع ـل ــى مـلـعــب
"فــودافــون أري ـنــا" بمدينة اسطنبول
التركية ،معقل فريق بشكتاش التركي.
ورفعت الكرة اإلنكليزية حصيلتها
من البطولة إلى  8ألقاب ،لكنها ظلت
في المركز الثالث في قائمة البلدان
األكثر تتويجا باللقب ،خلف إسبانيا
المتوجة بـ 15لقبا ،وإيطاليا الفائزة
بتسعة ألقاب.
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ل ـي ـص ــال ــح بــه
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق ل ـ ــه الـ ـف ــوز
ب ــا ل ـب ـط ــو ل ــة أ عـ ـ ـ ــوام  ،1977و،2001
و ،2005جماهيره التي شعرت بخيبة
أمــل عقب خسارة الفريق لقب الــدرع
الـخـيــريــة (ال ـســوبــر اإلن ـك ـل ـيــزي) أمــام
مانشستر سيتي بركالت الترجيح،
بينما عمق من جراح تشلسي ،الذي
خسر صفر 4 /أمام مضيفه مانشستر
يونايتد يوم األحد الماضي في أولى
م ـبــاريــاتــه ب ــال ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي هــذا
الموسم.

بداية سريعة
وب ــدأت الـمـبــاراة بهجوم متبادل

ماني يشكر الجماهير
أبـ ـ ــدى ال ـس ـن ـغ ــال ــي س ــادي ــو
ماني ،مهاجم ليفربول ،شكره
لـ ـلـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى دعـ ـمـ ـه ــم،
عقب التتويج بكأس السوبر
األوروبي ،بالفوز على تشلسي
بـ ــركـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح  5-4فــي
إسطنبول.
وقال ماني عقب اللقاء الذي
أقـيــم أمــس األول ،وسـجــل فيه
السنغالي هدفي ليفربول قبل
الـلـجــوء إل ــى رك ــات الترجيح
بعد التعادل " :2-2الجماهير
رائ ـعــة كــال ـعــادة .لــديـنــا أفضل
مشجعين في العالم ،يسهلون
األمور علينا أحيانا .دائما ما
أقول إننا نلعب بـ 12العبا ضد
 ،11هــم يحمسوننا للمضي
قدما ومواصلة الفوز".
وتابع" :كان من المهم حقا
ال ـفــوز بـهــذه ال ـم ـبــاراة ،ونحن
فخورون وسعداء".

ماني

وك ـ ـ ـ ــان الـ ــوق ـ ـتـ ــان األصـ ـل ــي
واإلض ــاف ــي ل ـل ـم ـبــاراة انـتـهـيــا
بالتعادل  ،2-2ليتم اللجوء إلى
ركالت الترجيح التي حسمها
ليفربول .5-4
(إفي)

من الفريقين ،قبل أن تشهد الدقيقة
ا لـخــا مـســة مطالبة ال عـبــي ليفربول
بــالـحـصــول عـلــى رك ـلــة ج ـ ــزاء ،عقب
اصـ ـ ـ ـط ـ ـ ــدام ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ب ـ ـيـ ــد أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس
كــريـسـتـنـســن الع ــب تـشـلـســي داخ ــل
م ـن ـط ـقــة جـ ـ ــزاء ف ــريـ ـق ــه ،ل ـك ــن حـكـمــة
المباراة الفرنسية ستيفاني فرابرت،
أشارت باستمرار اللعب.
و سـنـحــت أول فــر صــة للتسجيل
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـس ــادس ــة لـمـصـلـحــة
ليفربول ،حينما تابع جويل ماتيب
رك ـل ــة رك ـن ـيــة ن ـفــذهــا مـحـمــد صــاح
من الناحية اليسرى ،ليسدد ضربة
رأس ،لكن الكرة ذهبت ضعيفة في يد
اإلسباني كيبا أريزاباالجا ،حارس
مرمى الفريق اللندني.
و ك ــاد فابينيو يفتتح التسجيل
ل ـل ـي ـفــربــول ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـتــاس ـعــة،
حـيـنـمــا تـهـيــأت ال ـك ــرة أم ــام ــه داخ ــل
الـمـنـطـقــة ،لـكـنــه س ــدد فــي منتصف
المرمى ،ليمسك أريزاباالجا بثبات.
في المقابل ،رد تشلسي بتسديدة
من خارج المنطقة عن طريق العبه
اإلس ـب ــان ــي بـ ـي ــدرو رودريـ ـجـ ـي ــز في
الدقيقة  ،11لكن الكرة مــرت بجوار
القائم األيمن مباشرة.
وأهـ ـ ـ ـ ــدر ص ـ ـ ــاح فـ ــرصـ ــة م ــؤك ــدة
للتسجيل فــي ا لــد قـيـقــة  ،16بعدما
ت ـل ـقــى ت ـم ــري ــرة بـي ـنـيــة س ــاح ــرة من

أليكس أوكساليد تشمبرلين ،انفرد
على إثرها بالمرمى ،لكنه سدد الكرة
ضعيفة ليبعدها أريزاباالجا.
ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى
أهدر أوليفيه جيرو فرصة لتشلسي،
عندما تسلم الـكــرة داخــل المنطقة،
ل ـك ـنــه سـ ــدد دون ت ــرك ـي ــز لـيـضـعـهــا
بعيدة عن القائم األيسر.
ووق ـ ـفـ ــت الـ ـع ــارض ــة ح ــائ ــا دون
اهـتــزاز شباك ليفربول فــي الدقيقة
 ،22ب ـعــدمــا ت ـص ــدت ل ـت ـســديــدة من
ب ـيــدرو داخ ــل الـمـنـطـقــة ،فـيـمــا ســدد
ج ـيــرو ضــربــة خـلـفـيــة م ــزدوج ــة من
داخل المنطقة ،غير أن الكرة ابتعدت
عن القائم األيمن بقليل في الدقيقة
.24

افتتاح التسجيل
وت ــرج ــم تـشـلـســي سـيـطــرتــه على
ال ـل ـق ــاء ،ب ـعــدمــا أح ـ ــرز ج ـي ــرو هــدفــا
للفريق األزرق في الدقيقة .36
وتابع المهاجم الفرنسي تمريرة
بينية مــن كريستيان بوليسيتش،
ليسدد مباشرة من داخــل المنطقة،
واضعا الكرة
دون مضايقة من أحد،
ً
بـقــدمــه الـيـســرى عـلــى يـســار أدري ــان
داخل الشباك.
وجاء ت الدقيقة  40لتشهد هدفا

آخر لتشلسي عن طريق بوليسيتش،
لكن سرعان ما قامت حكمة المباراة
بــإلـغــائــه ،بـعــدمــا اسـتـعــانــت بتقنية
حكم الفيديو المساعد (فار).
و ح ــاول ليفربول على استحياء
إدراك ال ـت ـعــادل قـبــل نـهــايــة الـشــوط
األول ،لكن باء ت محاوالته بالفشل،
ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـش ــوط ب ـت ـق ــدم تـشـلـســي
بهدف جيرو.
وأج ـ ــرى ل ـي ـفــربــول تـبــديـلــه األول
قبل انـطــاق الـشــوط الـثــانــي بنزول
روبيرتو فيرمينو بدال من أوكساليد
تشمبرلين البعيد عن مستواه.
ومن أول هجمة منظمة لليفربول
فــي ه ــذا ال ـش ــوط ،أدرك مــانــي هــدف
التعادل للفريق األحمر في الدقيقة
.48
وتلقى فيرمينو تمريرة أمامية،
لينفرد بالمرمى ،مستغال التمركز
الـ ـخ ــاط ــئ لـ ــدفـ ــاع ت ـش ـل ـس ــي ،ل ـي ـمــرر
الـكــرة بالقدم إلــى مــانــي ،فــي الوقت
الــذي خرج فيه أريزاباالجا لمالقاة
الالعب البرازيلي ،ليسدد ماني الكرة
بسهولة في المرمى الخالي.
وأهدر جو جوميز فرصة تسجيل
هدف آخر لليفربول في الدقيقة ،91
ب ـعــدمــا سـ ــدد م ــن خ ـ ــارج الـمـنـطـقــة،
ل ـت ـص ـط ــدم ال ـ ـكـ ــرة بـ ــدفـ ــاع تـشـلـســي
وتصل إلى أريزاباالجا.

كلوب يشيد بطاقم تحكيم المباراة
أكـ ــد ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـلـفــريــق
األول لكرة القدم بنادي ليفربول اإلنكليزي أنه
كان يتعين على العبي فريقه تقديم كل ما في
وسعهم للفوز ببطولة كأس السوبر األوروبي.
وحرص كلوب على اإلشادة بالحارس أدريان
كاستيو على المباراة المذهلة التي قدمها وعلى
شخصيته ،خاصة بعد أن تمكن من التصدي
لركلة الجزاء الخامسة لفريق تشلسي.
وقـ ـ ــال ك ـل ــوب ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي عــن
الحارس" :إنه ليس حارسا عظيما في الملعب
فقط ،بل لديه شخصية عظيمة في غرفة تغيير
المالبس أيـضــا .تحدث بصوت أعلى مني في
فترة استراحة ما بين الشوطين .إنــه يستحق
ه ــذا .أداؤه ط ــوال  120دقـيـقــة ك ــان استثنائيا،
وت ـص ــدي ــه لــرك ـلــة الـ ـج ــزاء ك ــان ب ـم ـثــابــة تـتــويــج
لمجهوده الرائع".
وأضاف كلوب" :أين كان أدريان عندما واجهنا
مانشستر سيتي قبل أسبوعين؟ قال لي مدرب

حراس المرمى إن الحارس بحاجة لبعض الوقت
ليعود لمستواه ،ولكن لم يتح أمامه الوقت ولعب
مباراة جيدة جدا .ال أعلم متى لعب آخر مباراة
له ،ولكن كونه جاهزا لهذه المباراة كان شيئا
ال يصدق".
وتابع" :بذلنا كل ما في وسعنا للفوز بهذه
المباراة .نعلم أنه يجب أن نتطور في العديد من
األشياء ،ولكننا سنفعل ذلك .يمكننا وسنلعب
بشكل أفـضــل .فــي هــذه الـمـبــاراة كــان األه ــم هو
الفوز .وجدنا طريقا لفعل ذلك وكان هذا عظيما".
وحــرص كلوب على تهنئة الحكمات الثالث
الــاتــي أدرن الـمـبــاراة وهــن ستيفاني فــرابــارت
ومــانــويــا نيكولوسي وميشيل أون ـيــل ،وقــال:
"ق ـل ــت ل ـهــن ل ــو لـعـبـنــا بـنـفــس طــري ـقــة إدارت ـه ــن
للمباراة لفزنا -6صفر .كن رائعات ،عندما واجهن
ضغوطا في لحظة تاريخية كن هادئات وفعلن
ما كان يتعين فعله".
(د ب أ)

العبر اإليجابية من الخسارة
المبارد يستخرج ِ
أبــدى العــب الوسط الدولي السابق ومــدرب تشلسي الحالي فرانك
العبر االيجابية على الرغم من خسارة فريقه
المبارد تفاؤله واستخرج ِ
كأس السوبر األوروبية أمام مواطنه ليفربول بركالت الترجيح  4-5بعد
تعادلهما  2-2في نهاية الوقت اإلضافي.
وقال أسطورة تشلسي" :أعتقد أنه بإمكاننا أن نكون أفضل ،وهناك
بعض المجاالت حيث أريــد ان نتطور مــن ناحية كيف نلعب بتدرج،
ولكني سعيد من االداء".
وتابع" :كانت خسارة المباراة مخيبة لآلمال ،ولكن إذا عكس أداؤنا
(امام ليفربول) كيف سيكون موسم تشلسي ،فستكون االمور جيدة".
وأضاف" :من الواضح اننا قدمنا اداء رفيع المستوى في مواجهة فريق
يمض على وجودي
يتم بناؤه منذ ست سنوات .أما أنا فمدرب جديد لم ِ
على دكة االحتياط سوى ستة اسابيع".
واعترف المبارد أن حصول ليفربول على يومين إضافيين للتحضير
للقاء االوروبي كان عامال مؤثرا في سير المباراة باالتجاه الذي يريده،
في اشارة الى خوض تشلسي المباراة االفتتاحية في الدوري على ملعب
"أولد ترافورد" االحد ،بعد يومين من مباراة ليفربول امام نوريتش سيتي.
وق ــال ال ـهــداف الـتــاريـخــي لـنــادي تشلسي" :أن تحصل على يومين
إضافيين من الراحة في هذه المرحلة من الموسم ،من الواضح أن ذلك
يؤثر على تحضيراتك وهو أمر إيجابي بالنسبة لهم".
وأردف "ولكن أعتقد ان ذلك سيحصل كثيرا .ال اريد أن اظهر وكأني
أتذمر ،وأنا سعيد من أدائنا ،ولم نخسر المباراة بسبب ذلك ولكن كان
االمر مخيبا لآلمال بعض الشيء".
وواسى المبارد مهاجمه الشاب أبراهام ( 21عاما) العائد إلى ملعب

وف ــي الــدق ـي ـقــة  ،95أضـ ــاف مــانــي
ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـل ـي ـفــربــول ،بـعــدمــا
انطلق بالكرة من الناحية اليسرى،
ل ـي ـمــرر ال ـك ــرة إل ــى ف ـيــرم ـي ـنــو ،ال ــذي
أعاد الكرة لالعب السنغالي ،ليسدد
م ـب ــاش ــرة وت ـص ـط ــدم الـ ـك ــرة بـبــاطــن
العارضة قبل أن تعانق الشباك.
في المقابل ،أهدر أبراهام فرصة
الـتـعــادل لتشلسي فــي الــدقـيـقــة ،98
بعدما تلقى تمريرة بينية لينفرد
بالمرمى ولكنه تباطأ في التسديد،
ليبعدها دف ــاع ليفربول فــي الوقت
المناسب.
وبـعــد م ــرور دقـيـقــة واح ــدة فقط،
ح ـص ــل ت ـش ـل ـســي ع ـل ــى رك ـل ــة جـ ــزاء،
عـقــب ت ـعــرض أب ــراه ــام لــإعــاقــة من
ق ـب ــل أدريـ ـ ـ ـ ــان ،ل ـي ـن ـفــذ جــورج ـي ـن ـيــو
الركلة بنجاح ،مسجال هدف التعادل
لتشلسي في الدقيقة .101
دفــع ليفربول بتبديله الرابع في
الدقيقة  103بنزول ديفوك أوريجي
بدال من ماني المتألق ،ليرد تشلسي
بتبديله األخير أيضا بنزول روس
باركلي بدال من ماتيو كوفاسيتش.
وأهـ ـ ـ ــدر أبـ ـ ــراهـ ـ ــام ف ــرص ــة أخـ ــرى
مــؤكــدة لتشلسي فــي الدقيقة ،105
عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـ ـيـ ـس ــرى عـ ــن طــريــق
بيدرو ،لكنه سدد برعونة بالغة ،في

حراسة مدافعي ليفربول ،لتمر الكرة
بجوار القائم األيمن ،وينتهي الشوط
الثالث بالتعادل .2/2
ات ـس ـم ــت بـ ــدايـ ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ــراب ــع
بــال ـبــطء ف ــي ظ ــل ان ـخ ـفــاض الـلـيــاقــة
البدنية لكال الفريقين ،قبل أن يفاجئ
مونت الجميع بتسديدة مــن داخــل
المنطقة فــي الدقيقة  ،112أبعدها
أدري ـ ـ ــان ب ـص ـعــوبــة ب ــال ـغ ــة ،أعـقـبـهــا
تـ ـس ــدي ــدة م ـم ــاث ـل ــة مـ ــن ب ـ ـيـ ــدرو فــي
الدقيقة التالية ،مرت بجوار القائم
األيسر مباشرة.
ع ـ ــاد مـ ــاسـ ــون م ــون ــت ل ـل ـت ـســديــد
مجددا في الدقيقة  ،118لكن كان لها
ً
أدري ــان بــالـمــرصــاد ،لينتهي الوقت
اإلضافي بالتعادل ،ويحتكم الفريقان
لركالت الترجيح.
وف ـ ـ ــي ركـ ـ ـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح ،أح ـ ــرز
روبـ ـي ــرت ــو ف ـي ــرم ـي ـن ــو ،وف ــاب ـي ـن ـي ــو،
وديفوك أوريجي ،وترينت أليكسندر
أرنــولــد ،ومحمد صــاح لليفربول،
وسجل جورجينيو ،وروس باركلي،
ومـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــون م ـ ـ ــون ـ ـ ــت ،وإيـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــون
لتشلسي ،فيما أهدر أبراهام الركلة
الخامسة التي أبعدها أدريان بقدمه،
لـيـنـتـهــي ال ـل ـقــاء بـتـتــويــج لـيـفــربــول
باللقب.
(د ب أ)

"ستامفورد بريدج" بعد أن أمضى األعــوام الثالثة الماضية معارا
لبريستول سيتي وسوانسي سيتي واستون فيال ،في ظل حظر
التعاقدات المفروض على تشلسي لفترتي انتقاالت بسبب
الق َّصر.
مخالفته قواعد التعاقد مع ُ
ومنح المـبــارد جرعة مــن الثقة لمهاجمه الـشــاب بالقول:
"سيعود أقــوى .ما حصل جــزء ال يتجزأ من كونه العبا على
أعـلــى مـسـتــوى ،وهــو مــا اصـبــح عليه تامي
(أبراهام) اآلن".
وأبــدى المبارد رضاه عن المجهود
ال ــذي قــدمــه ال ــاع ــب ال ـش ــاب االمـيــركــي
كريستيان بوليسيتش ( 20عاما) ،الذي
لعب اساسيا للمرة االول ــى منذ قدومه
مــن بــوروسـيــا دورتـمــونــد االلـمــانــي ،وهو
الالعب الوحيد الذي تعاقد معه تشلسي
قبل الحظر في يناير الماضي مقابل 58
مـلـيــون جنيه اسـتــرلـيـنــي ،لكنه بـقــي مع
وصيف بطل ألمانيا حتى نهاية الموسم.
ولـعــب بوليسيتش  74دقـيـقــة ،وم ــرر كرة
الهدف الذي سجله جيرو.
وختم المبارد" :أعتقد أن هناك المزيد في المستقبل .أعتقد
ان التوقعات (بشأن بوليسيتش) صحيحة ،ألنــه من الالعبين
المهمين لنا ،ولكن يجب علينا أن نتذكر أنــه ال يبلغ ســوى 20
عاما .أنا سعيد حقا به".

طاقم التحكيم

الحارس أدريان يمنح فريقه اللقب
كان الحارس اإلسباني أدريان
ب ـط ــل م ـ ـبـ ــاراة ف ــري ـق ــه ل ـي ـفــربــول
اإلنكليزي ضد مواطنه تشلسي
بـتـصــديــه لــرك ـلــة تــرجـيـحـيــة في
مباراة الكأس السوبر األوروبية
في كرة القدم ليخرج فريقه فائزا
 4-5بعد تعادلهما  1-1في الوقت
األصلي و 2-2في الوقت اإلضافي
امس األول في اسطنبول.
وان ـت ـقــل ادري ـ ــان ال ــى صـفــوف
ليفربول في الخامس من الشهر
ال ـحــالــي ب ـعــد ان ـت ـهــاء ع ـق ــده مع
وست هام ليكون الحارس البديل
لـلـبــرازيـلــي أل ـي ـســون بـيـكــر ،لكن
إصابة األخير في الشوط األول
م ــن مـ ـب ــاراة فــري ـقــه االفـتـتــاحـيــة
ل ـ ـلـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي ال ـم ـم ـتــاز،
سـمـحــت الدريـ ـ ــان بــالـنـيــابــة عن
البرازيلي بين الخشبات الثالث
قبل ان يساهم بشكل كبير في
تتويج فريقه بالكأس السوبر.
واشاد قائد ليفربول جوردان
هـنــدرســون بــأدريــان بـقــولــه "أنــا
سعيد من أجل أدريان ،لقد انضم

أدريان
ل ـل ـتــو الـ ــى الـ ـن ــادي وهـ ــو الـبـطــل
مساء اليوم".
وأضـ ــاف "نــريــد ال ـفــوز بأكبر
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن االلـ ـ ـق ـ ــاب وب ــالـ ـت ــال ــي
سنستمتع الليلة قبل ان نحاول
اسـ ـت ــرج ــاع عــاف ـي ـت ـنــا ل ـل ـم ـبــاراة
السبت (في الدوري)".

اما أدريان فقال "أهال وسهال
في ليفربول! لقد عشت أسبوعا
جنونيا".
واض ــاف "ان ــا سعيد ج ــدا من
اجــل الفريق ،انــا سعيد بالدفاع
عن الوان ليفربول وسعيد ايضا
بالنسبة الى انصار الفريق".

ةديرجلا
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برشلونة يقص شريط
الليغا بمواجهة بلباو
عندما يحل ضيفا على فريق
أتلتيك بلباو على ملعب «سان
ماميس» ،يستهل فريق
برشلونة حملة الدفاع عن لقبه
بالدوري اإلسباني لكرة القدم
بمواجهة صعبة.

مباراة اليوم

10:00

م

برشلونة  xأتلتيك بلباو
HD3

ي ـس ـت ـه ــل ف ـ ــري ـ ــق ب ــرش ـل ــون ــة
حملة الدفاع عن لقبه بالدوري
اإلسباني لكرة القدم بمواجهة
صعبة ،عندما يحل ضيفا على
فريق أتلتيك بلباو على ملعب
"سان ماميس" اليوم ،وسيغيب
عــن الـفــريــق فــي هــذه المواجهة
نجمه األول األرجنتيني ليونيل
ميسي.
ويتعافى ميسي مــن إصابة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاق ،وهـ ـ ـ ــي اإلص ـ ــاب ـ ــة
الـتــي أبـعــدتــه عــن جــولــة الفريق
اإلعدادية للموسم في الواليات
المتحدة.
وسيحصل أنطوان غريزمان،
ال ـم ـن ـضــم حــدي ـثــا إلـ ــى صـفــوف
ال ـفــريــق ،عـلــى مـكــان ميسي في
ت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـف ــري ــق األس ــاسـ ـي ــة،
بعدما انتقل لبرشلونة مقابل
 120مليون يورو ( 133.8مليون
دوالر) مــن أتلتيكو مــدريــد هذا
الصيف.
وسيلعب غريزمان وعثمان
دي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــن،
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون أمـ ــام ـ ـه ـ ـمـ ــا ل ــوي ــس
ســواريــز ،حيث يسعى إرنستو
فالفيردي ،مدرب الفريق ،للتويج
باللقب الثالث على التوالي.
وسـ ـج ــل ال ــاعـ ـب ــون ال ـثــاثــة
أهدافا في المباراة التي فاز بها
الفريق على نابولي  -4صفر في
مباراة ودية يوم األحد الماضي.

ماندزوكيتش يقترب من بايرن ميونيخ

ماندزوكيتش

أف ــادت مـصــادر إعالمية ألمانية وإيطالية بإمكانية عــودة
المهاجم الــدولــي الـكــرواتــي مــاريــو ماندزوكيتش الــذي يدافع
عن ألوان فريق يوفنتوس اإليطالي ،الى صفوف فريقه السابق
بــايــرن ميونيخ بطل ال ــدوري االلـمــانــي فــي الـمــواســم السبعة
الماضية.
وحــذت صحيفة "كيكر" االلمانية حذو نظيرتها االيطالية
"غازيتا ديلو سبورت" بعدما ألمحت إلى عودة محتملة ،فكتبت
"(مدرب بايرن الكرواتي نيكو) كوفاتش يريده بأي ثمن ،من أجل
تدعيم موقعه في غرف تبديل المالبس ،االمور باتت جدية".
ودافــع المهاجم الكرواتي وصيف بطل العالم مع منتخب
بــاده في مونديال روسيا ( 2018خسر امــام فرنسا  )2-4عن
ألوان بايرن بين عامي  2012و ،2014وقاده الحراز عدة ألقاب
من بينها كأس دوري أبطال أوروبــا عام  ،2013ولقب الدوري
المحلي عامي  2013و 2014وكأس العالم لألندية (.)2013

وق ــال فــالـفـيــردي" :الـهــدافــون
دائـمــا مــا يحصلون على الثقة
من خالل الفرص التي يحصلون
عليها ،من األهداف ،ومن الجيد
بالنسبة لهم أن تكون لهم عالقة
قوية مع األهداف".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ـع ـ ـيـ ــد ألن كــل
المهاجمين سـجـلــوا ،بمن فيهم
غريزمان ،ألنه يعطينا الكثير من
الـحـلــول فــي الـهـجــوم بتحركاته.
من اإليجابي رؤيته وهو يلعب".
وتــأمــل جماهير برشلونة ان
تــرى الفريق يلعب بطريقة أكثر
كــاس ـي ـك ـيــة ،واالسـ ـتـ ـح ــواذ على
الكرة.
وألمح فالفيردي لهذا األمر في
فترة اإلعداد ،حيث منح كارليس
ألينا وسيرجي روبــرتــو المزيد
من الوقت للعب في وسط الملعب.
ومــع ذلــك ،ربما يلجأ المدرب
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـمـقـبـلــة لــاعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـق ــوة ف ــي وس ــط الـمـلـعــب،
حيث ينتظر أن يختار إما إيفان
راكيتيتش او أرتورو فيدال.

األنظار على فالفيردي
وستكون األنظار مسلطة على
م ــدرب ال ـفــريــق فــال ـف ـيــردي ،الــذي
ك ــاد ي ــدف ــع ث ـمــن الـ ـخ ــروج ال ـمــذل
ام ــام ليفربول فــي نصف نهائي
دوري األبـ ـط ــال ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تقدمه صـفــر 3-ذهــابــا فــي كامب

العبو برشلونة
نو ،لسقوطه المدوي على ملعب
أنفيلد برباعية تاريخية.
لكن ميسي ســارع الــى الدفاع
ع ــن م ــدرب ــه ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـ ــه "ال
يتحمل مسؤولية ما حصل".
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن احـ ـ ـ ـ ــراز
برشلونة اللقب المحلي  8مرات
في المواسم الـ 11األخيرة ،وكأس
إس ـبــان ـيــا  4مـ ــرات ف ــي ال ـمــواســم

سان جرمان :العبان و 100مليون مقابل نيمار
أشارت تقارير فرنسية إلى أن باريس
سان جرمان يقبل مقترح برشلونة بإدراج
الع ــب آخ ــر فــي صفقة انـتـقــال الـبــرازيـلــي
نيمار دا سيلفا ،لكنه يريد العبين اثنين
إضافة إلــى مبلغ ال يقل عن  100مليون
ي ــورو ،فــي نقطة تعد هــي محل الخالف
الرئيسي بين الناديين.
ووف ـق ــا لـمــا ذك ــرت ــه صـحـيـفــة "لـيـكـيــب"
الـفــرنـسـيــة ام ــس ،ف ــإن ال ـمــديــر الــريــاضــي
لـبــي إس ج ــي ،ل ـي ــون ــاردو ،رف ــض تماما
فكرة إع ــارة المهاجم البرازيلي للبرشا
مع خيار للشراء بعدما قدم البالوغرانا
هذا المقترح في اجتماع عقد في باريس
الثالثاء.
أ مــا مقترح الفريق الكتالوني لشراء
العـ ـب ــه ال ـس ــاب ــق م ـق ــاب ــل العـ ــب آخـ ــر مــن
الـبــرشــا ومـبـلــغ مــالــي ،فــاقــى قـبــوال من
ليونارد لكنه وضع من ضمن الشروط،
حصول نادي العاصمة الفرنسية على
مبلغ يــز يــد عـلــى  100مـلـيــون ي ــورو من
أجل شراء العبين قبل انتهاء الميركاتو
الصيفي.
ومع األخذ بعين االعتبار أنه في عام
 ،2017دفع بي إس جي  222مليون يورو،
قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع
بــرش ـلــونــة ،يــريــد ال ـن ــادي الـفــرنـســي مئة
مليون ي ــورو إضــافــة إلــى العبين اثنين
آخرين.
وبحسب الصحيفة ،فإن باريس سان

نيمار
جــرمــان يــريــد اثـنـيــن مــن بـيــن الـبــرازيـلــي
فيليبي كوتينيو ( 27عاما) والبرتغالي
نيلسون ساميدو ( 25عاما) والفرنسي
عـثـمــان ديمبيلي ( 22ع ــام ــا) ،لـكــن ليس
إيفان راكيتيتش البالغ من العمر  31عاما،
نظرا ألن الفريق الباريسي تعاقد بالفعل
مع العبي وسط هما السنغالي إدريسا
جي واإلسباني أندير هيريرا.
وتكمن المشكلة في أن برشلونة ليس
مـسـتـعــدا لـلـتـنــازل ع ــن اثـنـيــن م ــن ه ــؤالء
الــاع ـب ـيــن ،وبــالـنـسـبــة لـكــوتـيـنـيــو ،يــريــد

موناكو يتفاوض لتجديد عقد فالكاو
كشفت تـقــاريــر إخـبــاريــة أمــس أن نــادي
م ــون ــاك ــو ي ـت ـف ــاوض ح ــال ـي ــا م ــع ال ـم ـهــاجــم
الكولومبي راداميل فالكاو لتجديد عقده.
ووفـ ـق ــا ل ـم ــا ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة "ل ـي ـك ـيــب"
الرياضية ،فــإن فالكاو يفكر في البقاء في
فرنسا رغم العرض السخي الذي قدمه نادي
جاالتا سراي التركي لضمه.
وي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب "ل ـ ـ ــوس
كافيتيروس" البالغ من العمر  33عاما بعقد
يمتد لثالثة أع ــوام ،مثلما يعرض النادي
التركي عليه.

الخمسة األخيرة ،فإنه لم يتمكن
من محو خيبة األمل الكبيرة في
المسابقة القارية األهم.
وكـ ـ ــان م ـي ـســي وع ـ ــد أن ـص ــار
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة مـ ـطـ ـل ــع الـ ـم ــوس ــم
الماضي بأنه يريد جلب "تلك
الكأس الجميلة" ،في اشارة إلى
ال ـكــاس األوروبـ ـي ــة ،ال ــى خــزائــن
ال ـفــريــق ل ـيــؤكــد األول ــوي ــة الـتــي

وكان النادي التركي قد عرض على فالكاو
راتبا ضخما يصل إلى ثمانية ماليين يورو.
وشارك "النمر" الكولومبي برفقة موناكو
الموسم الماضي في  33مـبــاراة بــالــدوري،
استطاع خاللها تسجيل  15هدفا.
وس ـب ــق ل ـفــال ـكــاو ( 33ع ــام ــا) ال ـل ـعــب في
صفوف بورتو البرتغالي ،وأتلتيكو مدريد
اإلسباني ،ومانشستر يونايتد وتشلسي
اإلنكليزيين.
(إفي)

الـبــرشــا فــي مـقــابــل االسـتـغـنــاء عـنــه 120
مليون يورو.
وأك ـث ــر م ــن ذل ــك ،ال يــريــد ال ـبــرشــا دفــع
 100مليون يور ألنه ال يملك هذا المبلغ
بعد الصفقات التي أبرمها في الميركاتو
الـصـيـفــي حـتــى اآلن ،السـيـمــا الـفــرنـســي
أنـطــوان غريزمان الــذي دفــع البالوغرانا
مقابل الحصول على خدماته من أتلتيكو
مدريد 120 ،مليون يورو.
(إفي)

عـ ـ ـ ـ ـ ــاد "ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاغـ ـ ــب"
األسـ ـت ــرال ــي نـيــك
ك ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــوس ال ـ ــى
ال ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ،ب ـع ــد
أ ن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ج مـ ــن
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي
ال ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي مــن
دورة سينسيناتي
األمـيــركـيــة لـلـمــاسـتــرز،
ل ـي ــس ف ـق ــط مـ ـه ـ ً
ـزوم ــا أم ــام
الروسي كارن خاتشانوف ،بل مع
مضربين مكسورين وحذاء مرمي
بــاتـجــاه الـجـمـهــور بـعــد مـشــادة
كالمية مع الحكم.
ورغم أن خاتشانوف المصنف
ثــام ـنــا عــال ـمـ ًـيــا الـ ــذي ب ـلــغ أخ ـي ـ ًـرا
نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي دورة م ــون ـت ــري ــال
ال ـك ـن ــدي ــة ل ـل ـم ــاس ـت ــرز ،ه ــو م ــن بـلــغ
ال ــدور الثالث بفوز صعب بنتيجة
 )7-4 ( 7-6 ،)3/7 ( 6-7و  ،6-2ف ــإن
األ س ـتــرا لــي المصنف  27عالميا،
خ ـط ــف األض ـ ـ ـ ــواء م ـ ــرة أخـ ــرى
بسبب تصرفاته عندما قرر

روما يجدد عقد زانيولو حتى 2024
أعلن روما ،أمس األول ،تجديد عقد العب الوسط اإليطالي
الشاب نيكولو زانيولو ،أحد ألمع المواهب الشابة في الكرة
اإليطالية ،حتى عام .2024
ً
وأصدر النادي اإليطالي ،أمس األول ،بيانا ورد فيه" :يسعد
رومــا اإلعــان أن نيكولو زانيولو جدد عقده مع النادي حتى
 30يونيو ."2024
وكـ ــان زان ـي ــول ــو أبـ ــرز الــاع ـب ـيــن ف ــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي من
ً
الـكــالـتـشــو حـيــن وص ــل فــريــق الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة ق ــادم ــا من
إن ـ ـتـ ــرم ـ ـيـ ــانـ ــو ف ـ ـ ــي ص ـف ـق ــة
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــل
بموجبها البلجيكي
راديـ ـ ــا نــاي ـن ـجــوالن
إلى اإلنتر.
ومـ ـ ـ ــدد الـ ــاعـ ــب،
الذي يستطيع اللعب
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط أو
كجناح ،عقده السابق
ال ــذي ك ــان يـنـتـهــي في
 2023مــع زي ــادة كبيرة
في راتبه.
(إفي)

زانيولو

ماريو بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا

فالكاو

يبدو المهاجم "المشاكس" اإليطالي ماريو
بالوتيلي في طريقه إلى االنضمام إلى نادي
بريشيا اإليطالي ،كما أكدت تقارير صحافية
محلية.
وذكرت صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت"
وشبكة "س ـكــاي" ،أن بالوتيلي ،ال ــذي انتهى
عـقــده مــع مرسيليا الفرنسي فــي  30يونيو
الماضي ،سينضم إلــى بريشيا بعقد لثالث
سنوات.

كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور

كيريوس

يوليها فريقه إلى دوري األبطال.
أم ــا خ ــال ظ ـه ــوره ف ــي مطلع
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ع ـل ــى هــامــش
المباراة ضد أرسنال االنكليزي
ع ـلــى ك ــأس جـ ــوان غ ــام ـبــر ،فـقــال
"الحقيقة انه من الصعب قول اي
شيء اليوم بعدما حدث الموسم
الماضي أليس كذلك؟ لكنني لست
نادما على أي شيء".

وأضاف "إحراز لقب الدوري
 8مــرات على مدى  11عاما هو
انـ ـج ــاز ألي نـ ــاد ومـ ــا حـقـقـنــاه
ً
مهم جدا".
وتابع "ربما لم نحصل على
ال ـت ـقــديــر ال ـك ــاف ــي ل ــذل ــك (ال ـف ــوز
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي) ،وب ـع ــد
سنوات قليلة سنكتشف كم هو
صعب تحقيق هــذا األم ــر .لكن

الجميع يدركون ان هذا النادي
يـ ـص ــارع ع ـل ــى ج ـم ـيــع األلـ ـق ــاب
وهذا العام لن يكون مختلفا".
سيتحدد حجم اإلنجاز بمدى
نـجــاح الـفــريــق الـكــاتــالــونــي في
رفـ ــع ال ـك ــأس صــاح ـبــة االذن ـي ــن
الكبيرتين من عدمه.
(د ب أ)

مغادرة الملعب لدخول المرحاض،
رغ ــم أن الـحـكــم اإليــرل ـنــدي فيرغس
مورفي اعترضه قائال إنه ليس هناك
متسع من الوقت.
إال أن ك ـي ــر ي ــوس ( 24ع ـ ً
ـام ــا) لم
يــأبــه لـمــا قــالــه الـحـكــم ،وتــوجــه الــى
المرحاض مع مضربين تحت ذراعه.
وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم
المضربين في أحد األنفاق المؤدية
الى الملعب ،قبل أن يعود وهو يوجه
العبارات النابية الى الحكم.
ويـبــدو أن لكيريوس ســوابــق مع
مــورفــي ،حيث سبق لألسترالي أن
تعرض لأليرلندي في دورة كوينز
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة فـ ــي يــون ـيــو
ً
متهما إي ــاه بــأنــه ال يرى
الـمــاضــي،
ً
و"يلعب الفيفا حتى الثالثة فجرا"،
بعدما اعترض على عــدم احتساب
مورفي خطأ مزدوجا على منافسه
ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي روبـ ــرتـ ــو
كارباييس باينا ،مما كلفه إضاعة
فرصة لحسم المجموعة.
وخالل اللقاء أمام خاتشانوف قال

لم أواجــه ً
كيريوسَ :
دائما المشاكل
عندما يجلس "كيس البطاطا هذا"
على الكرسي؟!
وت ــاب ــع" :إن ــه الـحـكــم األسـ ــوأ على
اإلطالق ،ال نقاش حول ذلك .كل مرة
ألعب يقوم بأمور غبية".
ومــع نهاية اللقاء ،رفــض الالعب
الــذي في حوزته  6ألقاب بمسيرته
االحترافية مصافحة الحكم وبصق
ف ــي وج ـه ــه ع ـلــى ب ـعــد أمـ ـت ــار قليلة
ورمى حذاءه باتجاه الجمهور ،قبل
أن يعطي مضربيه المكسورين الى
اثـنـيــن مــن الـمـشــاهــديــن الـشـبــان في
المدرجات.
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـعــاقــب رابـطــة
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن الـ ــاعـ ــب
الـ ـمـ ـش ــاغ ــب لـ ـم ــا صـ ـ ــدر عـ ـن ــه خ ــال
المباراة.

وكـ ـ ـ ــان ال ـ ــاع ـ ــب م ــرشـ ـح ــاَّ ل ــانـ ـتـ ـق ــال إل ــى
فالمينغو البرازيلي ،لكنه فضل االنتقال إلى
المدينة التي نشأ فيها.
ويــأمــل بالوتيلي ،ال ــذي خــاض  36مـبــاراة
دولية ،التألق مع فريقه الجديد ،من أجل تعزيز
حظوظه بــالـعــودة إلــى منتخب ب ــاده ،الــذي
يغيب عن صفوفه منذ حوالي عام ،وتحديدا
منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا
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ويعود بالوتيلي إلــى إيطاليا بعد غياب
ثالث سنوات ،علما بأن تجربته األخيرة في
ال ــدوري المحلي كانت مــع مـيــان ،مـعــارا من
ليفربول اإلنكليزي ،ثم دافع بعدها عن ألوان
نيس الفرنسي ،حيث أمضى موسمين سجل
خاللهما  43هدفا ،ثم مع جاره مرسيليا لمدة
ستة أشهر ،وسجل  8أهداف في  15مباراة.

إبرا يقود غاالكسي للفوز على داالس
س ـ ـجـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي زالتـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش هدفين ليقود
فريقه لــوس أنجلس غاالكسي
للفوز على داالس  / 2صفر خالل
المباراة التي جمعتهما أمس،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
ال ـغ ــرب ـي ــة بـ ــالـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
لكرة القدم.
وس ـ ـجـ ــل إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش
هدفيه في الدقيقتين  68و،82
من ركلة جزاء.
ورفع لوس أنجلس غاالكسي
رصيده إلى  40نقطة في المركز
الــرابــع  ،وتــوقــف رصيد داالس
عند  36نقطة في المركز الثامن.
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ف ــاز
أورالندو سيتي على سبورتينغ
كانساس سيتي بهدف نظيف
س ـج ـلــه ت ـي ـشــو أك ـي ـن ــدي ـل ــي فــي
الــدقـيـقــة  ،21ضـمــن مـنــافـســات
المجموعة الشرقية.
ورفع أورالندو سيتي رصيده
إلى  33نقطة في المركز السابع
بالمجموعة الـشــرقـيــة وتــوقــف
رصيد سبورتينغ كنساس عند
 28نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـعــاشــر
بالمجموعة الغربية.

إبراهيموفيتش يحتفل بهدفه
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــال ـث ــة ،تـغـلــب
مـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــوت ــا يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ع ـلــى
كولورادو رابيدز بهدف نظيف
س ـج ـلــه دارويـ ـ ـ ــن ك ـي ـن ـت ـيــرو فــي
الــدقـيـقــة  ،39ضـمــن مـنــافـســات
المجموعة الغربية.
ورفـ ــع مـيـنـيـســوتــا يــونــايـتــد
رصيده إلى  41نقطة في المركز
الثاني ،وتوقف رصيد كولورادو
رابيدز عند  26نقطة في المركز
الحادي عشر.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة راب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ف ــاز
ريـ ــال ســالــت ل ـيــك ع ـلــى سـيــاتــل

ساوندرز بثالثة أهداف نظيفة،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
الغربية.
وس ـج ــل أهـ ـ ــداف س ــال ــت ليك
كــل مــن ســام جونسون وألبرت
روس ـ ـ ـنـ ـ ــاك وكـ ـ ـ ـ ــوري ب ـ ـيـ ــرد فــي
ا لـ ــد قـ ــا ئـ ــق  25و 71و 87عـلــى
الترتيب.
ورف ـ ـ ــع س ــال ــت ل ـي ــك رص ـي ــده
إلى  40نقطة في المركز الثالث
وتوقف رصيد سياتل ساوندرز
ع ـ ـنـ ــد  39نـ ـقـ ـط ــة فـ ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
الخامس.

دلبلا
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آﺧﺮ ﻛﻼم

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل اﻟـﻤﻄﻴﺮي

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ :اﺷﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺒﻮر
دﻋﺖ وزﻳﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﺳﻔﻴﻨﻴﺎ ﺷﻮﻟﺘﺴﻪ ،ﻟﺸﺮب ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﻨﺒﻮر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺎت ،وذﻟــﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ.
وأﻛﺪت ﺷﻮﻟﺘﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
أﻣﺲ أن ﻣﻴﺎه اﻟﺼﻨﺒﻮر "ﻻ ﻏﺒﺎر
ﻋﻠﻴﻬﺎ" ،وأﺿــﺎﻓــﺖ" :ﻣــﻦ ﻳﺸﺮب
ﻣ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﺼ ـﻨ ـﺒــﻮر ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ـﻤــﺎل
واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﻏﻴﺮ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ".
وﻧـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ ﺑــﺎﻟ ـﺤــﺰب اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛــﻲ
اﻟ ـ ــﺪﻳـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺮاﻃ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﺮب ﻣـ ــﺎء
اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺎرة ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮارع وﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت،
وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﺎء "ﺻــﺪﻳــﻖ
ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ــﺔ وﺑ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻞ ﺻـ ـﺤ ــﻲ ﻋــﻦ
اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺤـﻤـﻠـﻬــﺎ اﻟـ ـﻨ ــﺎس ﻣﻌﻬﻢ
ﻳﻮﻣﻴﺎ أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒﻮا".
ﻳـﺸــﺎر إﻟــﻰ أن وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻷﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟـﺸــﺮب

اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺼــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎزل ﻋﺒﺮ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ » ،«a tip: tapو ﻫ ــﻮ
ﺗــﻮﺻ ـﻴــﻒ ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ اﻹﻧـﻜـﻠـﻴــﺰﻳــﺔ
وﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻲ "ﻧـ ـ ـﺼـ ـ ـﻴـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ :ﻣـ ـﻴ ــﺎه
اﻟﺼﻨﺒﻮر".
وﺗـ ـ ـﺸ ـ ــﺮف اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻣـﺸــﺮوع ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣـﻴــﺎه اﻟﺸﺮب
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ.
وﺗﺪﻋﻢ اﻟﻮزارة ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑ ـ ـ ـ ــ 1.3ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن ﻳـ ـ ـ ــﻮرو ،ﺑ ـﻬــﺪف
"اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت
إﻟﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺒﻮر،
وذﻟــﻚ ﻟﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ
أﻛ ـﺴ ـﻴــﺪ اﻟ ـﻜ ــﺮﺑ ــﻮن واﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ".
وﻳــﺮﻛــﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
ﻣ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺑ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴــﻦ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﻨﺒﻮر
واﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﻊ واﻷﻣـ ـ ــﺎﻛـ ـ ــﻦ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻞء
زﺟﺎﺟﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
)د ب أ(
ﻟﻠﺸﺮب.

ﻃﻦ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﻗﻤﺸﺔ ﻛﺘﺎن
ﺿـ ـ ـﺒ ـ ــﻂ أﻛ ـ ـ ـﺜـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻃ ــﻦ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜــﻮﻛــﺎﻳ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﻫــﺎﻓــﺮ
)ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻗﺪرت
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـ ــ 74ﻣـﻠـﻴــﻮن ﻳــﻮرو
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
وﻫــﻲ "أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺿﺒﻂ
ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
وﻋ ـﺜ ــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺪرات
ﻟﻴﻠﺔ اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻟﺐ ﻧﺨﻴﻞ آﺗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﻛﻮادور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺿﺤﺖ
اﻟﻮزارة .واﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺠﻤﺎرك
ﻓـ ــﻲ وﺳ ـ ــﻂ اﻟ ـﺤ ـﻤ ــﻮﻟ ــﺔ "15
ﺣ ــﺰﻣ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻤ ــﺎش اﻟـﻜـﺘــﺎن
ﺗـ ـﺤ ــﻮي اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺪرات اﻟ ـﺘــﻲ
أدﺧـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺖ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ
ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ" ،وﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ زﻧـﺘـﻬــﺎ
 1066.5ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ.
وﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺪد وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻴﺮاﻟﺪ دارﻣﺎﻧﺎن
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ
ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬه

ﻧﻘﻄﺔ

"ﻫــﻲ اﻷﻛـﺒــﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ
اﻟـ ـ ـﺠـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرك ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ .إﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺧـ ـﺴ ــﺎرة
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  74ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻟـﻠـﺸـﺒـﻜــﺔ اﻹﺟ ــﺮاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻧﻈﻤﺖ ﻧﻘﻠﻬﺎ".
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ،
ﺿﺒﻄﺖ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 12.2ﻃـﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷراﺿـ ـ ــﻲ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ
وﻓ ـ ــﻲ أﻋـ ــﺎﻟـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺎر ﻓــﻲ
ار ﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع زاد ﻋ ـﻠ ــﻰ  32ﻓــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧـ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳﻀﺎف إﻟــﻰ ذﻟﻚ
 16.1ﻃـﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻛﺎﻳﻴﻦ
ﺿﺒﻄﺖ ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺎرج ﺑﻨﺎء
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـ ــﻼغ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠ ـﻤ ــﺎرك
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
)أ ف ب(

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻠﻮة ﺑﺲ...

ﻋﻀﻮ ﻛﻮﻧﻐﺮس ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب وﺳﻔﺎح اﻟﻘﺮﺑﻰ
أﺛﺎر ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﻤﺜﻴﺮ
ﻟﻠﺠﺪل ﺳﺘﻴﻒ ﻛﻴﻨﻎ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻣﺲ اﻷول ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎءل
إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ
ﻟﻮﻻ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻏﺘﺼﺎب وﺳﻔﺎح اﻟﻘﺮﺑﻰ
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﺟﺎء ﻛﻼم ﻛﻴﻨﻎ ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ
واﻟـﻤــﺆﻳــﺪ ﺑﺸﺪة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮاﻣﺐ،

وﻫـ ـ ـ ــﻮ ﻳـ ـ ــﺪاﻓـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ــﻦ ﻣـ ــﻮﻗ ـ ـﻔـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ــﺎرض
ﻟﻺﺟﻬﺎض ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻻﻏـﺘـﺼــﺎب وﺳ ـﻔــﺎح اﻟـﻘــﺮﺑــﻰ ،ﺧ ــﻼل ﻛﻠﻤﺔ
ﻟــﻪ ﻓــﻲ "ﻧـ ــﺎدي وﺳـﺘـﺴــﺎﻳــﺪ اﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻆ" ﻓﻲ
وﻻﻳﺘﻪ أﻳﻮا.
وﻗــﺎل ﻛﻴﻨﻎ وﻓﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻜﻠﻤﺘﻪ
"ﻣـ ـ ــﺎذا ﻟ ــﻮ راﺟ ـﻌ ـﻨ ــﺎ ﻛ ــﻞ أﺷ ـﺠ ــﺎر اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﻼت،
واﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا

ﻧ ـﺘ ــﺎج اﻻﻏ ـﺘ ـﺼ ــﺎب أو ﺳ ـﻔ ــﺎح اﻟ ـﻘ ــﺮﺑ ــﻰ؟ ﻫﻞ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك أي ﺑﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إذا ﻓﻌﻠﻨﺎ
ذﻟﻚ؟".
وأﺿ ــﺎف" :ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟـﺤــﺮوب وﻛﻞ
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻻﻏ ـﺘ ـﺼــﺎب واﻟـﻨـﻬــﺐ اﻟـﺘــﻲ وﻗﻌﺖ
) (...أﻋﺮف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أؤﻛﺪ أﻧﻲ ﻟﺴﺖ
ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﺸﻲء ﻛﻬﺬا".
وﺗﺎﺑﻊ" :أود أن أﻓﻜﺮ ﻓﻲ أن ﺣﻴﺎة ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﺎ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻛﺄي ﺣﻴﺎة أﺧﺮى".
وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﻎ ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻐ ـ ــﺮس ،وﻟـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹدﻻء
ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة
ﻫﺬه رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻋﻦ أﻳﻮا راﻧﺪي
ﻓﻴﻨﺴﺘﺮا أن ﻛﻴﻨﻎ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻳﺤﺘﺎج ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ
ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻻ إﻟﻰ أﻣﻮر ﺗﺸﺘﺖ
اﻻﻧﺘﺒﺎه".
واﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳ ـﻘــﻞ ﻋ ــﻦ  10ﻣــﺮﺷـﺤـﻴــﻦ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻛﻴﻨﻎ.
)أ ف ب(

ً
»ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺌﺔ« وﻳﺮﻗﺺ »اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ« ﺑﻤﺰاج زﻟﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺳﻘﻮﻃﺎ
ﺻﻔﻖ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺤﺮارة ﻟﺮﺟﻞ أﻳﺮﻟﻨﺪي ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ
ﺑﻌﺪ أداﺋﻪ رﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺮﻗﺺ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ.
وﻗﺎل ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﻛﻤﺎﻧﻮس ﻟﺼﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ" :ﻳﻤﺪﻧﻲ
اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ ﺑﺴﻌﺎدة ﻛﺒﻴﺮة .واﻟﺮﻗﺺ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ".
وﻗ ــﺪ ﺟـﻤــﻊ ﻣﺤﺒﻮ اﻟـﺘــﺎﻧـﻐــﻮ ﻓــﻲ ﺑـﻠــﺪه أﻳــﺮﻟـﻨــﺪا ﺗـﺒــﺮﻋــﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
رﺣﻠﺘﻪ ﻫﺬه.
وﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ إﻧﻪ ﺑﺪأ
رﻗﺺ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ ﻓﻲ  2002ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
وﻗﺪ ارﺗﺪى ﺳﺘﺮة ﺑﻴﻀﺎء وﺳﺮواﻻ أﺳﻮد ورﺑﻄﺔ ﻋﻨﻖ ،ورﻗﺺ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت ﻣﻊ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻮﺳﻴﺎ ﺳﻴﻔﺎ) .أ ف ب(

ﻗﺘﻠﺖ ﻣﺘﺴﻠﻘﺔ ﺟﺒﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺗ ـﺒ ـﻠــﻎ اﻟـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻷرﺑـ ـﻌـ ـﻴ ــﻦ ﻓــﻲ
ﺟﺒﺎل ﻟﻴﺰﻳﻜﺮان ﻓــﻲ ﺟﺒﺎل اﻷﻟــﺐ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻣﺌﺔ ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أﻓــﺎدت
ﻓﺮق اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ.
وﻗــﺪ زﻟــﺖ ﻗــﺪم اﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ
ﺑــﺪء اﻟـﻨــﺰول ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
 3300ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﻠﻘﺖ ﺳﻔﺤﻬﺎ
اﻟ ـﺸ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ ﻣـ ــﻊ ﻣ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻘــﻲ ﺟ ـﺒــﺎل

ﻓﻬﺪ اﻟﺒﺴﺎم

ﻧﺴﺘﻐﻞ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﺒﺘﺴﺮة واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ
رﺣﻢ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻨﺴﺘﺬﻛﺮ ﺟﻤﺎل ّأﻣﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺑﺮدﻫﺎ
ّ
وﺣﺮﻫﺎ وﺑﺮﻫﺎ وﺑﺤﺮﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻨﺔ ،ﺑﺲ ﻳﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪك
ﭼﻢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،ﻋﻠﻰ ﭼﻢ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت
ّ
ﻣﻨﺴﻴﺔ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ وﺷﺮق ﺣﻮﻟﻲ
اﻟﺴﻮق اﻷول ،ﻋﻠﻰ ﭼﻢ ﻋﻤﺎرة
واﻟﺮﻗﻌﻲ ﺗﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﻨﺎس ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ أي داع ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﺳﻮى إزﻋﺎﺟﻚ واﻟﺘﻨﻐﻴﺺ ﻋﻠﻴﻚ ،وﻳــﺰداد ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ
ً
أﻳﻀﺎ ﺷﺎﻟﻴﻪ واﺟﻬﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻚ ،ﻟﺘﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ
ﻋﻄﻠﺘﻚ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺰرﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻠﺰون اﻟﻄﺎﺋﺮ
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﻓﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﺋﺐ اﻷﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
ً
داﺋﻤﺎ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ّ
ﻳﺤﺪك اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ ﺻﺒﺮك وإﻳﻤﺎﻧﻚ وﺛﻘﺘﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﻴﻬﺎ اﻟﻌﻈﻤﺎء ،ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن أﺣﻠﻰ
ّ
ﻟﻮ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ،وﻻ ﻳﻌﺮﻗﻠﻚ
ً
اﻟﺴﻴﺴﺘﻢ اﻟﻌﻄﻼن أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺰﻋﻼن أﻳﻬﻤﺎ أوﻻ ،وﻳﺰداد ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﻴﻦ
ﻳﻨﺠﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻔﺘﺸﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﺸﺆون
أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺰاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
ً
أي واﻟﻠﻪ ﺣﻠﻮة ،ﺑﺲ ﻟﻮ ﻳﺨﻒ ﻗﻠﻴﻼ ازدﺣــﺎم اﻟـﺸــﻮارع اﻟــﺬي ﻳﻔﺴﺪ
اﻟﻨﻔﻮس ،وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﻬﺎء ﻣﺸﺎوﻳﺮك ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ،أو ﻗﻀﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ،وﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺟﻤﻞ ﻟﻮ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺑﻌﺾ ﻣــﻦ ﻳﺴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ وﻣــﻦ وراء ﻫ ــﻢ َﻣــﻦ ﻳﻈﻨﻮن
وﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن واﻟﻤﺰاﻳﺪون ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ
أﻧﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮن ِ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺎس وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ واﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ وأذواﻗﻬﻢ.
ً
وﻳــﺎ ﺳــﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻮ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻻﻧﺼﻴﺎع
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎء ﻛﺮﺳﻲ ﺷﻴﺦ ﻫﻨﺎ
ً
أو وزﻳﺮ ﻫﻨﺎك ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ وﺟﻮده ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ أﺳﺎﺳﺎ ،وﺗﺘﺬﻛﺮ ﻟﻠﺤﻈﺔ أن
ً
ﻫﻨﺎك دﺳﺘﻮرا ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ،ﻧﺘﻤﻨﻰ أﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﻧﺴﻮه.
وﺗﺤﻠﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺨﻀﻴﺮ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﺮ
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻄﻘﺲ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث.
وﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ ﺳـﺘـﻜــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﺟـﻤــﻞ ﻟــﻮ ﺗــﻢ إﻏ ــﻼق اﻟـﻤـﻨــﺎﻓــﺬ ﺑﺠﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗـﺠــﺎر اﻹﻗــﺎﻣــﺎت ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ واﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
وﻳـﺨـﻔــﻒ اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻋــﻦ اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،وﺳـﺘـﻜــﻮن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟـﻨــﺔ ﻟﻮ
ﻳﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﺷﻌﺎراﺗﻬﻢ وﻛﻼﻣﻬﻢ اﻟﻔﺎرغ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ،
ً
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺮ ،وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎﻻ
ﻟﻮ ﺗﻢ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻻﺑﺘﻌﺎث واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑــﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳﻨﻔﻊ أرﺿــﻪ ﻟــﻦ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ،ﺛــﻢ إن ﻓﺎﺋﺾ
اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻧـﻘــﺮاض ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﺸﺎورﻣﺎ واﻟﻔﻼﻓﻞ
واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﻨﺎﻗﺼﺖ اﻟﻤﺘﻊ وﻣﺼﺎدر اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ،
ً
وﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺮ ﻻﺣﻘﺎ
ﻣﺎ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ اﻵن ،إﻻ أن ﻣﺎ أﺟﺰم ﺑﻪ ﻫﻮ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺤﻠﻮ ﺑﻌﻴﻨﻚ أﻛﺜﺮ
وأﻛﺜﺮ ،وﺳﺘﻜﻮن ﺟﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أرﺿﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻐﺎدرﻫﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺣﻴﻨﺌﺬ
ً
ﺳﺘﺮاﻫﺎ وأﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﻋﻨﻬﺎ وﻋﻦ أﺟﻮاء ﻗﺼﺺ اﻟﺨﻼل واﻟﻤﻴﺪ،
أﺟﻤﻞ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮة.

اﻟﻤﻼرﻳﺎ إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا
إﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ آﺧ ــﺮﻳ ــﻦ ﻳ ـﺒ ـﻠ ـﻐــﺎن 26
و 46ﻋﺎﻣﺎ.
وﻗـ ــﺎﻟـ ــﺖ ﻓ ـ ــﺮق اﻹﻏ ـ ــﺎﺛ ـ ــﺔ" :زﻟـ ــﺖ
ﻗــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺟـ ــﺰء ﺳ ـﻬ ــﻞ ،وﻫ ــﻮت
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺌﺔ ﻣﺘﺮ وﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺣﺒﻞ اﻟﻨﺰول".
وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﻘﺎن اﻟﻤﺮاﻓﻘﺎن ﻟﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮوﺣﻴﺔ وﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺻ ــﺪﻣ ــﺔ .وﻓ ـﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
)أ ف ب(
ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺤﺎدث.

ﻫﺒﻮط اﺿﻄﺮاري ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ذرة!

ﻗــﺎﻟــﺖ أوﻏ ـﻨ ــﺪا إﻧ ـﻬــﺎ ﺳﺠﻠﺖ
زﻳ ــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻹﺻ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤ ــﻼرﻳ ــﺎ،
وﻋﺰت اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
واﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎﺧ ــﻲ وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
وﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺄن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮر أن
ﻳــﺰﻳــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎوف ﻋـﻠــﻰ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ أﺟ ـﺠ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ
ﺗﻔﺸﻲ "إﻳﺒﻮﻻ" اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﻗ ـﺼ ـﻴ ــﺮة ﻣ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة،
ﺣ ـﻴ ــﺚ أودى ﺑ ـﺤ ـﻴ ــﺎة أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
 1800ﺷﺨﺺ.

وأﻋ ـﻠ ـﻨــﺖ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ ﻓﻲ
ﺑـﻴــﺎن اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ ،أن
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت أوﺿ ـﺤ ــﺖ أن ﺣ ــﺎﻻت
ا ﻟ ـﻤــﻼر ﻳــﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻗـ ـﻔ ــﺰت ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ 40
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟــﻰ  1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎﻟﺔ
ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ اﻟ ـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣـ ــﻦ ﻣـﻜـﺘــﺐ
اﻹﺣﺼﺎء أن اﻟﻤﻼرﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ
دون اﻟ ـﺨــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺮ ﻓﻲ
أوﻏﻨﺪا.
)روﻳﺘﺮز(

وﻓﻴﺎت
ﻋﻠﻲ ﻓﺮدان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻼف

ً
 13ﻋﺎﻣﺎ ،ﺷﻴﻊ ،اﻟﺪﻋﻴﺔ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺤﺎرﻧﺔ ،ت94445244 :

ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼل ﺑﺎدي اﻟﻌﺎزﻣﻲ

ً
 87ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،ﺧـﻴـﻄــﺎن ،ق ،10ش ،11م ،42ت،90076606 :
99636646

ﻓﺎرس ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎن

 5ﺳ ـﻨــﻮات ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺸــﺎﻣـﻴــﺔ ،ق ،8ش ،85م ،1اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮﺣﺎب :ق ،2ش ،11م ،11ت66204433 ،66365824 :

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻤﻮد ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﻀﺎري

ً
 72ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﺷـﻴــﻊ ،اﻟــﺮﺟــﺎل :اﻟـﺨــﺎﻟــﺪﻳــﺔ ،ق ،4ش ،40م ،5اﻟﻨﺴﺎء:
اﻟﺮﺣﺎب ،ق ،2ش ،14-102م ،26ت97988416 :

ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺼﻼة

ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮان واﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ
اﻻﺗ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘــﻞ اﻟ ـﺠ ــﻮي ،إن ﻃــﺎﺋــﺮة
رﻛ ــﺎب روﺳ ـﻴــﺔ ﻫـﺒـﻄــﺖ اﺿ ـﻄــﺮارﻳــﺎ ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ذرة ﻗﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺑﻌﺪ
وﻗــﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣــﻦ إﻗﻼﻋﻬﺎ أﻣــﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
دﺧﻠﺖ ﻃﻴﻮر ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻛﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة.

وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟ ـ ـ ــﻮﻛ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ
)روﺳــﺎﻓـﻴــﺎﺗـﺴـﻴــﺎ( أن ﻃــﺎﺋــﺮة ﻣــﻦ ﻃــﺮاز
إﻳـ ــﺮﺑـ ــﺎص  321ﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أورال
ﻟ ـﻠ ـﺨ ـﻄ ــﻮط اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﻘ ــﻞ 233
ﺷﺨﺼﺎ اﺻـﻄــﺪﻣــﺖ ﺑـﺴــﺮب ﻣــﻦ ﻃﻴﻮر
اﻟـﻨــﻮرس ﺑﻌﺪ اﻹﻗ ــﻼع ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ

ﺗـﻌـﻄـﻴــﻞ ﻣ ـﺤــﺮﻛ ـﻴ ـﻬــﺎ ،وأﺟـ ـﺒ ــﺮ ﻃــﺎﻗـﻤـﻬــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر ﺟﻮﻛﻮﻓﺴﻜﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﻮﺳﻜﻮ.
ُ
ُ وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﺮﻛﺎب أﻧﺰﻟﻮا
وﻧﻘﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻟـﻠـﻌــﻼج ﻣــﻦ إﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻃـﻔـﻴـﻔــﺔ .وذﻛ ــﺮت
وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋــﻼم ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن 234
ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
وﻧ ـﻘ ـﻠ ــﺖ وﻛـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ـ ــﺎس ﻟ ــﻸﻧـ ـﺒ ــﺎء ﻋــﻦ
اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أورال ﺳﻴﺮﺟﻲ
ﺳـﻜــﻮراﺗــﻮف ﻗــﻮﻟــﻪ" :ﻛ ــﺎن ﻫـﻨــﺎك ﻫﺒﻮط

ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

www.aljarida.com

ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ  -ﺷﺎرع ﻓﻬﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ  -ﻣﺒﻨﻰ أﺳﺎﻣﺔ
ﺗﻠﻔﻮن - 22257037 / 22257036 :ﻓﺎﻛﺲ - 22257035 :ص .ب 29846 :ﺻﻔﺎة  13159اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء :ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

اﺿـ ـﻄ ــﺮاري ﻓ ــﻲ ﺟــﻮﻛــﻮﻓ ـﺴ ـﻜــﻲ .دﺧـﻠــﺖ
اﻟ ـﻄ ـﻴــﻮر ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻼ اﻟـﻤـﺤــﺮﻛـﻴــﻦ ﻓـﺘــﻮﻗـﻔــﺎ،
واﺿﻄﺮ اﻟﻄﺎﻗﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺒﻮط".
)روﻳﺘﺮز(

اﻹﻋﻼﻧﺎت:

اﻟﻄﻘﺲ واﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﺠﺮ

03:51

اﻟﻌﻈﻤﻰ 45

اﻟﺸﺮوق

05:16

اﻟﺼﻐﺮى 29

اﻟﻈﻬﺮ

11:52

ً
أﻋﻠﻰ ﻣﺪ  01:14ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺼﺮ

03:28

ً
 11:55ﻇـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺮا

اﻟﻤﻐﺮب

06:25

ً
أدﻧﻰ ﺟﺰر  06:29ﺻﺒ ــﺎﺣـ ـ ــﺎ

اﻟﻌﺸﺎء

07:50

 07:33ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـﺎء

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ22252537 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲads@aljarida.com :

اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻮزﻳﻊ:

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺗﻠﻔﻮن - 1828111 :داﺧﻠﻲ - ٧٣1:ﻓﺎﻛﺲ22252540 :

